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Derybos Su General Mo 
tors Tebesitęsia

EINA DERYBOS, BET MILICIJA BUDI FLINTE

Milicija privertė paleisti Flint miesto vai 
džios sumobilizuotus mušeikas

*

STREIKIERIAI TEBELAIKO 
DIRBTUVES

Kompanijos viršininkai nesitiki susitari
mo su streikieriais, bet derybas tęsia

DETROIT, Mich., vas. 4.— 
Ir šiandie visą dieną tęsėsi tai
kos derybos tarp General Mo
tors ir unijos vadų. Spėjama, 
kad jos pasiekė kritišką fazę 
ir kad einama arba prie susi
tarimo, ar prie derybų nutrau
kimo.

šiandie derybos tęsėsi dvie- 
jomis grupėmis, gubernatoriui 
Murphy tarpininkaujant.

Kokia yra padėtis derybose 
nėra aišku, nes pareiškimai la
bai prieštarauja.

Padarius derybų pertrauką 
ir General Motors t vice-prezi- 
dentui Knudsen nusiskubinus 
į savo raštinę veikiausia tele- 
fonuoti kompanijos preziden
tui Sloan, jo padėjėjai dery
bose pareiškė, kad jokio susi
tarimo nepasiekta ir kad jo
kio susitarimo pasiekti nesiti
kima. •

jis tai padarė mi- 
įsakymu.
kad ir streikieriai

Aišku, kad 
licijos vado

Spėjama,
padarė šiokių tokių koncesijų,
buteli t veikiausia prisižadėjo 
nesirinkti dideliomis miniomis 
prie dirbtuvių, tuo sutrukdant 
judėjimą gatvėse, taipjau4 ne
ruošti demonstracijų iškalno 
apie tai neįspėjus miesto vald
žią. ,

Tad bent laikinai išvengta 
gręsusio kraujo praliejimo.

General Motors 
streikieriai laimės, 

sako Johnson
NEW HAVEN, Conn.,

TeČiaus derybos vistiek at
sinaujino 3 vai. po'piėtJ*

GiUb. Murphy bet£i išreiškė 
optimistišką nuomonę. Taipjau 
ir Lewis su Martin išrodė link
smesni.

vas.
4. — Buvęs NRA administra
torius gen. Hugh S. Johnson 
kalbėdamas Saybrook kolegi
jos studentams pareiškė, kad 
General Motors sėdėjimo strei
kas yra reikšmingiausias įvy
kis po ciyitįjo. yka^o; Ir- jis ma
no, kad streiką laimės strei
kieriai.

Apie John L. Lewis jis 
sakė: “Lewis yra puikus 
ras. Bet kada jis kovoja,
kovoja visomis priemonėmis. 
Jeigu Lewis laimės, tai pas
kiau nebus jokių mažų strei
kų, bet jeigu jis nelaimės — 
“oh, baby” (reiškia, prasidės 
“velniava”). Bet vargą su dar
bo problemomis turi nė vien 
Jungt. Valstijos..

Gen. Johnson pasisakė už 
reguliavimą algų, nes kitaip 
galima susilaukti revoliucijos.
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FLINT, MICHIGANE, KUR VYįKSTA GENERAL MOTORS “SĖDĖJIMO” 
streikas budi valstijos milicija, apsiginklavusi kulkosvaidžiais ir dujų bombomis. 
Laukia neramumų. Tuo tarpu streikierių vadai ir General Motors viršininkai kon- 
feruoja, ieškodami priimtino pagrindo galutinoms deryboms. Konferencijoj tarpi
ninkauja gubernatorius F. Murphy. Naiijienų-Acme Photo ,
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Kovingas meras nę 
nusilenkia ir augš- 

čiausiam teismui
Huntington, Ind., meras pasi 

liksiąs kalėjime, bet nepusi 
lenksiąs nė privatinei kom 
panijai, nė teismui.

Potvynis jau pasekė 
savo čiukuro prie 

Cairo, III.
gyventojai dar nėra tik-

išsigelbėję t potvynio ir

"1 / w

HUNTINGTON, Ind., vas. 4. 
— Šio miestelio meras Clare 
W. H. Bangs, 47 m., kuris jau* 
kelinti metai veda kovą su 
Northern Indiana Power Co„ 
net ir augščiausiajame teisme 
pralaimėjęs bylą neketina nu
silenkti nė kompanijai, nė tei
smui. *

Bet 
rai 
nebepasitiki klastinga Ohio 
upe.

Naujas “sėdėjimo 
streikas” — p r i e 
mylimosios durą

UŽSIBAIBĖ juri
ninkų STREIKAS

Kavalierius sėdi savo mylimo
sios koridoriuje ir laukia jos 
atsakymo į jo piršlybas.

Flint, Mich., valdžia nori jėga 
išvaryti streikierius iš 

dirbtuvių.
FLINT, Mich., vas.- 4.—Ge

neral Motors streikieriai vis
tiek tebelaiko Fisher Body 
dirbtuves, nežiūrint teismo įsa
kymo jas apleisti.

Miesto vyriausybė labai no
rėtų padėti kompanijai strei
kierius iš dirbtuvių išvaryti ir 
tai išvaryti jėgą, nes streikie
riai aiškiai pasakė, kad juos 
tik negyvus išneš iš dirbtu
vės.

Policijos viršininkas James 
V. Willis jau buvo pradėjęs 
mobilizuoti mušeikas — “poli- 

■ cijos rezervą”. Jis jau buvo 
suorganizavęs tarp 500 ir 1,- 
000 mušeikų, kuriuos apgink
lavęs ' šautuvais. Mušeikos at
virai vaigščiojo po miestą ir 
grūmojo išvaryti streikierius 
ginklo pagelba. “Mes išspręsi
me tą klausimą be dujų bom
bų”, sakė miesto manažeris 
Barringer.

TečiaUs įvyko visai kitaip. 
Milicijos vadas pulk. Lewis pa
sišaukė abi puses, juos užra
kino kambary ir atlaikė su jais 
ilgą pasitarimą.

Po to pasitarimo policijos 
viršininkas nuginklavo ir sku
biai paleido savo mušeikas.

pa
vy
ks

Sėdėjimo streikai
LA SALLE, III., vas. 4. ~ 

M. and H. Zinc Co. nutarė pra
dėti derybas su sėdinčiais strei
kieriais, kurie reikalauja pakel
ti algas 25 nuošz Streikas pra
sidėjo sausio 23 d.

ZION, III., vas. 4. — Sėdin
tieji streikieriai Zion Indus
tries, Ine., sutiko gryšti į dar
bą ir laukti iki sugryš iš Flo- 

b

ridos jų teokratas Voliya. Jie 
reikalauja tfnijos pripažinimo.

4 ŽUVO LĖKTUVO KATAS
TROFOJ

EXCEL'SIOR SPRINGS, Mo., 
vas. 4. -— “Sėdėjimo streikai” 
vis labiau. pleėia«i. įr dabar pri
ėmė visai naują formą; Harold 
Hulen; 30 m., paskelbus “sėdė
jimo streiką” prie savo my
limosios durų.

Prieš porą 'metų jis susipa
žino su > stenografe Florence 
Hurlbut, 20 m. ir įsimylėjo j 
ją. Tečiaus dėl vedybų ji ne
sutinkanti duoti griežto atsa
kymo ir vis prašo dar palauk
ti jos atsakymo. Ji sakosi jį 
mylinti, bet negalinti nusisprę- 
sti, ar verta yra vestis.

Kada .prieš kelias dienas ji 
ir vėl atsisakė duoti tikrą at
sakymą į jo piršimąsi, jis at
sinešė ilgą retežių, prirakino 
save jos apartmęnto korido
riuje prie radiatoriaus ir pa
skelbė sėdėsiąs ten iki ji su
tiks su juo apsivesti.

Jis sėdi ir miega koridoriu
je prie’ mylimosios durų. Esą 
naktimis būna 'šalta, bet; ką 
tai reiškia biskį^ pakentėti šal
tį dėl meilės. Tankiai jis dai
nuoja, bef daugiausia vienas 
dėsto kortas. Kartais ateina ir 
ji pasikalbėti su juo, bet vis
tiek savo atsakymo nesiruošia 
duoti. Maistą jam atneša jo 
draugai.

SAN FRANCISCO, Cal., v. 
4. — Bendras streiko komite
tas šiandie atšaukė laiv'ų ir do
kų darbininkų streiką, kuris 
tęsėsi tris mėnesius. Streikie- 
riams įsakyta Yytoj (penkta
dieny) ryte sugristi į darbą.

Streikas^ užsibaigė po ilgų 
derybų; Jis pridarė didelių nuo
stolių Amerikos - prekybai va
karuose, bet tiek ilgai užsitęsė 
dėl laivų savininkų užsispirimO 
nesitaikinti su darbininkais.

New Yorko valstija 
išnaujo bando įvesti 

minimum algas
Įstatymai reikalingi apsaugoji

mui moterų ir mažmečių dar
bininkų, kurių uždarbis yra 
labai menkas.

ORAS,

BELFAST, Airijoj, vas. 4. 
— Piemenys ties Newton- 
Stewart, Škotijoj, rado sudu
žusį ir sudegusį Londono laik
raščio lėktuvą,' taipjau negy
vus keturis juo skridusius 
žmones. Juo gi skrido ląkunas, 
du laikraštininkai ir fotogra
fas. Lėktuvas prapuolė antra
dieny, kely iš Clasgow į Liver- 
pool.

Pacifiko laivų ir do 
kų darbininkai 
baigs streiką

SAN FRANCISCO, Cal 
~ Pacifiko dokų

Moteris apsivedė su 
mergina

NEW YORK, vas. 4, — Po
licija ieško nežinomos mote
ries, kuri mėgdavo pasirėdžiu
sį vyru vaigščioti po smukles 
ir jose vadindavosi “Tom Col- 
lins”.

Ta moteris apsivedusi su 16 
metų mergaite, kad - išgelbėti 
jos “garbę’’. Tą mergaitę prieš 
kiek. laiko pastvėrė du chinie- 
čiai ir ją išgėdino. Paskui ją 
nusivežė į hotelį, kur ją užlai
kė ir rėdė per keletą savaičių
— iki ji pasijuto nėščia. Jo
sios tėvai pradėjo ieškoti kas 
ją vestų. “Tom Collins” mielai 
sutiko tai padaryti, iš savo 
draugo pasiskolino gimimo cer- 
tifikatą ir teisme atliko vedy
bas. Sugryžus iš vedybų vie*- 
nas pakuždėjo, kad mergaitė 
apsivedusi su motere. Josios 
broliai tuoj aus nudraskė jos 
“vyro” drabužius ir radę tik
rai, kad tai yra moteris, išme
tė ją lauk.

Chiniečiai jau areštuoti. Me
trikų skolintojas ir pati nuo
taka taipjau apkaltinti, o da
bar ieškoma ir “jaunojo”. \ ,

ALBĄNY; N. Y;,. vąs.. 4.-r 
ATafetįj os ^ihdustrinis \kbmisio- 
niėriuš Elriiėr F; Andfevvš šian- 
diė atsišaukė, į valstijos legiš- 
laturą tuojaus priimti jau pa
siūlytus įstatymus, »kurie iš-, 
naujo įvestų. New. Yorko val
stijoj minimum 
rims ir niaŽamė^Mi^S^^bi- 
ninkams. Tokie įstatyniai yra 
reikalingi “apsaugojimui dau
giau kaip 1,000,000 ‘mptėrų ir 
mažamečių darbininkų, kurie 
dabar gauna tokias žemas al
gas,, kad iš jų jokiu budu ne
galima nors ir labai skurdžiai 
pragyventi”. '

Naujasis bilius siūlomas vie
ton augščiausiojo teismo pa
naikinto . 1933 m. akto. Pats 
Andrews pri,pažysta,? kąd nau
jieji įstatymai nėra ideališki, 
bet jais, bandoma prisitaikinti 
prię siauro augščiausiojo teis
mo aprybojimo valstijos galių 
kontroliuoti darbininkų algas.

Užėmęs mero vietą jis pra
dėjo teikti elektrą gyvento
jams iš miesto elektros dirbtu
vės, kuri pirmiau4 parūpindavo 
elektrą tik miestelio gatvių 
apšvietimui. Kompanija gi pa
traukė merą teisman už ken
kimą bizniui ir laužymą .su
tarties, ir laimėjo injunetiona. 
Bet meras atsisakė klausyti 
teismo ir atsidūrė kalėjime.

Išėjęs iš kalėjimo jis pada
vė apeliaciją, bet liepos 6 d. 
vėl pateko kalėj iman už teis
mo paniekinimą, kadangi pa
duodamas apeliaciją atsisakė 
sudėti reikalingą kauciją. Ka
lėjime jis ir dabar tebesėdi.

Prieš porą dienų augščiau- 
sias valstijos teismas parėmė 
privatinę elektros kompaniją 
ir įsakė miestui paliauti teik
ti elektrą gyventoj gms»i Te- 
čiaUs jis ir dabar neketina ’fpfc 
sileisti ir sėdėsiąs kalėjime kad 
įr iki baigsis jo terminas — 
už dviejų metų.

Iš kalėjimo jis tvarko visus 
miesto reikalus. Ir tai esą la
bai patogu, nes dabar jo ne
kvaršina jokie pardavėjai ir 
“džiabų” ieškotojai. Jis užtek- 
tina’ pasilsi ir gerai pasival
go.

“Aš pasiliksiu kalėjime iki 
kol aš busiu naudingas muni
cipalinės nuosavybės idėjai”, 
pareiškė meras. Bet jis turės 
kalėti iki baigsis jo terminas, 
arba iki jis sutiks išpildyti 
teismo- įsakymą ir paliauti tei
kti elektrą gyventojams 
miesto elektros dirbtuvės.

Sukilėliai puolą Ma
lagą; prie Madrido^ 

ramu

GIBRALTARAS, vas;
Prie Malagos, svarbaus

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

Giedra; biskį šilčiau į vaka-
J ’

z „

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicago j e buvo 16°.

TOKIO, vas. 4. — Mikado 
suspendavo parlamentą iki at
einančio trečiadienio, kad duo
ti naujajam kabinetui laiko su
formuluoti savo politiką, ap
svarstyti svarbiuosius šalies 
reikalus ir peržiūrėti biudžetą

vas. 
ir laivų 

darbininkų streikas bus baig
tas. Taip rodo neoficialus da
viniai streikierių referendumo 
dėl atšaukimo streiko. ■»

Oficialus daviniai bų4s pa
skelbti bendro streiko komite
to, kuris suskaitys ir patik
rins balsus. . Tada streikieriai 
gryš į darbą.

visomis
Malagą,

savo 
kuri 

lojalistų ran-
T

Saulė teka 7, leidžiasi 5:08. įr taksų bilius/'

CARACAS, vas. 4. — Vene*- 
zuelps Valdžią pasiuntė $12,875 
J Jungt. Valstijas šelpimui nu
kentėjusių nuo potvynio.

&

MERGINA APIPLĖŠĖ 
KAVINĘ

NEW YORK, vas. 4NEW YORK, vas. 4. — Re
volveriu ginkluota, jauna, mer-' 
gina, gražiai pasipuošusi ir pa- 
sirėdžiusi, apiplėšė Chin Lee 
restoraną, kada jąme šoko apie 
400 žmonių. Jie betgi piešimo 
nepajuto. Merginą pabėgo įią- 
Stvėrusi $60, dutrų 8ąrgui>>dar 
j ^mandagiai pasodinus į tak
si. *

pieti
nės Ispanijos portą, eina smar
kus niu4šis sukilėlių SU Įojalis- 
tais. Sukilėliai 
jėgomis puola 
ikišiol Išsilaikė 
koše.

Malaga puolama iš oro, ju
ros ir sausumos. Sukilėliai skel
bia paėję iš Marbella ir už* 
ėmę miestelį Ojėn, 5; nįylių į 
šiaurę nuo Marbella. Ęet iki 
Malagos dar toli.
;;, ■■ v-./-. .. ... ■

Lojalistai skelbią,; khj. suki
lėliai prie Malagos sulaikyti Jr 
kad liko išsprogdintas sukilė
lių amunicijos traukinys.

Prie Madrido mūšiai gi ap
sistojo, nes sukilėliai visiis at
liekamus kareivius išgąbeno 
puolimui Malagos.

t -
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CAIRO, III., vas. 4. —, Apri
musi Ohio upė1 paliovė kilti 
prie Cairo, pasiekusi 59.67 pė
das virš normalio savo lygio. 
60 pėdų siena tebesaugo mie
stą nuo užliejimo. Bet gyven
tojai vistiek dar nėra tikri iš
sigelbėję potvynio, nes Ohio 
upė, nors ir yra labai lėta, kar
tų yra klastinga, nes išsilai
kiusi dabartiniame savo auk
štyje tūlą laiką, ji vėl gali pra
dėti kilti, kaip ji yra jau' ne 
kartą padariusi. Tada, miestas , 
tikrai atsidurtų dideliame pa
vojuje: Dėlei to moterys ir vai
kai įspėjami dar nebandyti gry
šti į miestą.

Čia Ohio upė 
Mississippi, kuri 
patvinusi. Tas ir
vynio slinkimą. Kartais gi ga
li įvykti ir susigryžimas, jei 
Mississippi perdaug augštai 
iškiltų.

Net jei Ohio upė ir paliau
tų kilti, tai vistiek nesitikima 
greito potvynio atsiusimo ir 
gal tik į pabaigą šio menesio 
galima tfkėtis tokio potvynio 
atsĮjjgjmo, kad vanduo sieks 
'■^potvynio 'laipsnio” (apie 40 
pėdų >vįršu ndrmfclio u^ės ly
gio*). Taigi ims daugiau mėne
sio laiko iki potvynis visai at
slūgs.

Gaisras Cincinnati.

susilieja • su 
taipjau yra 
sulaiko pot-

1S

Vedęs 12 metų mer 
gaitę Stanley Bač

kos areštuotas
vas. 
me- 
kų-

WATERTOWN, N. Y., 
4. — Stąnley Backus, 1Q 
tų, paprastas darbininkas, 
ris prieš dvi savaites apsivedė 
su 12 metų mergaite Leoną 
Boshia, dabar tapo areštuotas 
už išgedinimą tos mergaitėj, 
o mergaitė liko atskirta nuo 
jos vyro ir patalpinta ligoni
nėn, ištyrimui ar ji tikrai lau
kiasi kūdikio, kaip ji tikrina.
- Josios tėvai pilnai ųžgyrė 
vedybas, taipjau4 ir patys jau
navedžiai sakosi esą laimingi 
ir visai nenorį skirtis. Bet vis
tiek nežiūrint jų maldavimų ir 
ašarų visokie reformininkai 
juos išskyrė, o Bačkų dagi ir

Tuo tarpu Cincinnati, O., ki
lo naujas gaisras, kuris sunai
kino dvi dirbtuves, iš kurių 
vanduo jau buvo nusekęs.

Prie Mississippi upės pylimai 
tebesilaiko prie didžiųjų mie
stų, tėčiai/s keli mažesni mie
steliai liko užlieti.

Paducah, Ky., tebėra užlie
tas 10 pėdų vandens. Ten gy
ventojai nesitikėjo tokio dide
lio potvynio ir neišgelbėjo sa
vo turto. Ims mažiausia mėne
sį laiko 
sugryšti 
potvynio 
ėjo.

šelpimo administratorius 
Hopkins, kuris su armijos in
žinieriais lankosi nukentėjusio
se nuo potvynio srytyse, šian
die išvažiavo j Evansvillei, Ind. 
Penktadieny bus Loįrisville, 
Ky., o šeštadieny — Cincin
nati. Jis sakosi matęs daug 
potvynių, bet tokio potvynio 
dar nebuvo matęs ir dar nega- 
lys apskaičiuoti kiek kainuos 
atstatymas nukentėjusių sry- 
čių.

iki gyventojai galės 
į savo namus. Ten 

čiukuras jau pra-

juos išskyrė, o Bačkų dagi 
kalėjiman uždarė.

General Motors 
streikas Ang-. 

lijoj

PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

HENDON, Anglijoj, vas. 4. 
— 20Q darbininkų General Mo
tors refrigeratorių dirbtuvėj 
sustreikavo protestui prieš nu- 
skriaudimą pašalinto darbinin
ko. Dirbtuvė pikietuojama.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Ofisas atdaras nuo 8 iki
8 kasdien. Nedalioj nuo
9 iki 1 vai. popiet.
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
Įvairios Naujienos

Pitts

ADVOKATAIskundą dėl panaikinimo Simon

nuo

8939

Kiti Lietuviai Daktarai

AKIU SPECIALISTAI

KITATAUČIAI

koplyčios višose

LIETUVIAI

Reikalaukite DEGTINES

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

Visose 
Vaistinėse

PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ

pilietystei.. Mat, jis surado, kad 
karo metu 'kongresas buvęs to
kį patvarkymą padaręs. 1

Federalis teisėjas Nelson Me-1 
Vicar priėmė valstybės gynėjo

Valandos nuo 10 
nuo

Zaferson pilietystės. Tačiau sa
vo nuošpredį padarys tik tada, 
kai išklausys Zaferson adypka-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

pagautas ir 
sumuštas. Jis dabar guli ligoni
nėje.. Petkevičiui. pasisekė pa
bėgti, bet jo pagautas draugas 
išdavė jo pavardę,. Tuoj buvo 
pranešta Scraiitono. policijai,

Mittjeį WAne Co, 
‘,*4., t - _ **•

. . —lr- •TT’J—

man eampelį dykai

NATHAN KANTER

DR. V. A ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St,
Tel. Boulevard 1401

tus ir tuojau gauti piliety s lės 
popierius. Tais laikais teismas 
visai nežiūrėjo, kokie yra 4<dis- 
charge”, — mėlyni ar balti. Ne-

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 West 35th St

Cor. of 35th.ąnd Halsted Sts. 
Ofiso valandoj pup 1-3 nuo6;30’-8:3O 

Nedėliotnip pagal sutarti
Rez. 4910 80. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

kuri jį pagavo grįžtant namo.
Automobilis, kurį minėti va

giliai buvo pavogę, priklausė p. 
McCrone iš Scranton, Pa.

Noriškevičms policijai prisi
pažino, kad jis yra' ant “parole” 
paleistas iš Auburn kalėjimo, 
New Yorko valstijoj. Kalėjime 
sėdėjęs už automobilių vogimą.

—S. Bakanas.

Rekomenduojamas
Kaipo 
Skilvio 
Vaistas

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

DR. G. SERNER 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

' _■_Tek Yards 1829
fIRpSllįiL Pritaiko Akinius 
' Kreivas Akis

ištaiso
Afisas ir Akinių Dirbtuvė • 

kampas Halsted St.
Valandos; nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

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

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

Tel. Sėeley 7330
Namų telefonas Brųnswjck 0597

Buvęs pasaulio karo veteranas 
gal praras pilietystę

Ofisas 6850- Stony Island Av*1- 
Valandos: 2—4, 7—9 s ‘ ‘

įlomis ir šventadieniais 16—12 
dieną.

vyksta į šiltąją. Floridą.
Numatoma, kad majoras C. 

D. Scully su šeima apleis Pitts- 
burghą šiandien. Pats majoras 
vyksta į Floridą lėktuvu, o jo 
šeima automobilium. Floridoj 
visi susitiks.

Ir vėl buvo išgelbėta nuo 
deportavimo

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Nariai Chicagos, Cicero Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių, Asociacijos

PRAŠYK 9AMPELIO DYKAI 
Trjner’g Mittįer WJboe Co, 
MA S. Well« St., Chicago, ftt. 
Prisiusi

V»rd*o

Daugiau, kaip prieš ketverius 
metus Stepanjja ir jos tėvas 
(3317 Main St.„ Homestead) su
sidūrė su imigracijos viršinin
kais ir vien tik dėl formališku
mų.

S. C. LĄCHAVICZ
i St. Tel. P u Įima n ,1270 arba Canal 2515

žuki^'i ištvermės ir kantrybės 
kovoti su potvyniais,

—S. Bakanas

4) Arcfy 
rgmitf 
—3: 7—<8:30

Tom Taylor
18 mėnesių 

senumo

LACHAWICZ IR SŪNUS
2311 Wwt 23r<l Pląeft PUoiie Caaai 2515

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

Tel. LAFAYETTE 0727

■ - ■ r /• S. M. SKUDAS
713 We$t 181h Street Pitone Monroc 3377

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

į , L J. ZOLP
1>()4G AVest 46th Street Phones Boulevard 5203

Gyv. vietų: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tel.: — Hyde Park 3395

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki .8:30 v. Medei, nuo 10 iki 12 a.m.
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
, Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Afiso vai.: Nuo 2 iki 5 ir nuo 6 iki 8

vak. Nedėlioj pagal sutarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Tel.; Prospect 1930

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
44631^ SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometricall-y Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas ,su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai- 
soijios. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
delsioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

Ciement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO, LA SALLE STREET 
i-tos lubos Tel. CENtral 1840

Mamuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

• Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir Šeštadieniais po pietų

ROŽĖ LUKOšEVIčIUTĖ VISŲ MĖGSTAMA DAI
NININKĖ iš Youngstown, O'hio, dainuos Lietuvos Ne
priklausomybės Šventės. iškilmėse Pįltsburghe vatario 
14 d. Lietuvių Mokslo Draugystes svetainėje, 142 Orr st.

PITTSBURGH, PA. — Vaka
rio 2 d. Federaliame teisme ei
na įdomi byla dėl pitletystės. 
Simon Zaferson, Pittsburgho 
dailydei norima panaikinti pi- 
lietystė. Ir jei tas pavyktų, tai 
literatiškai tai paliestų ne tik 
graikų amerikonų pasaulinio ka
ro veteranus, bet ir Vokietijos, 
Austrijos ir kitų valstybių, 
prieš kurias Amerika buvo ka-. 
rą paskelbus ir kariavo. *

Tas paliestų visų tų valsty
bių piliečius, kurie pasaulinio 
karo metu gyveno šioje šalyje, 
o Amtr.kai j irra šius į karą 
vieni laisvu noru stojo į Ame
rikos armiją ir ėjo kariauti 
prieš savo gimtąją šalį, o kiti 
buvo dreftuoti. Tiems karei
viams grįžtant iš koriuomenės 
buvo išduodami “blue dischar- 
ge” (paliuosavimo) popieriai 
vietoj “hcnorable discharge” 
popierių. ■<

Tačiau grįžus kareiviams iš 
karo, kurie buvo nepiiieČiai, ga
lėjo nueiti į teismą su liudinin
kais, nusinešti kariuomenes tar
navimo paliuosavimo dokumen-

Ofiso T«l. Virginia 4)036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Se rėdo mis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez.6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

--------   ..   m r—— — —  - —1----------------------------------- r—

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. s Tel. Pullmąn 5703

PITTSBURGH, PA. — Vasar 
rio 1 d. ir vėl Stepanija' Omel- 
czuk liko išgelbėta nuo depor
tavimo į Lenkiją. Jos reikalu 
rūpinosi YWCA.

Ofiso Tel. Dorchcster 5184
Rez. Tel. DrexeJ 8191

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų
“ “ ' ‘ r<»_

vai. vak. Nedė

Stepam'jos IC/as yra' sios ša
lies pilietis ir pašau inio karo 
veteranas, net jo dukterį imig
racijos viršininkai jau kelintas 
kartas vis nori deportuoti į 
Lenkiją dėl formališkumų.

•Dalykai yra toks: liko suras
ta, kad Stepanija pirm atvyki- 
E'o į Suvienytas Valstijas bu
vo vedus, bet su vy.u negyve
no. Ji yra gavusi legališkas per
skyras (divorsą). Jei Stepani- 
j*a’ butų nevedus, tai pa;al tė^ą 
butų legališkai į šią šalį įvažia
vus.

Tačiau Imigracijos 
mentas kol kas jokiu 
gali išspręsti skyryl^ 
Būtent, ar skyrybos

Departa- 
budu ne
klausimo, 
jai sutei

kia tokias pat teises, kokias ji 
turėjo tada, kada buvo nevedu-

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Dr. C. J. Svenciskas
DENTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki 9 
vai. vakaro. TreČ ir sekm. pagal 

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ, 

Telefonas LAFAYETTE 8916

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po pietų. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija;

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Sausio 30 d. Jonas Mažukna 
ir vėl aitidarė savo biznį. Mat, 
tas nelabasis potvynis buvo su
trukdęs ne tik Mažuknai, bet 
ir kitiems musų tautiečiams 
biznieriams,

Bet potvyni® Mužuknąi, tur
būt, daugiausia nuostolių buvo 
padaręs, nes ales reikėju iš
griauti ir iškelti, kad vanduo 
nesugadintų,

Biznis buvo pertrauktas dėl 
potvynio dienas: reikėjo sun
kiai ir padirbėti, kol v$ vis
kas buvo atstatyta.

Biznis eina gana gerai ir mes

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

Tikra misterija.
Imigracijos įstatymai gana 

aiškiai nusakydavo, kad apsive- 
dant su svetimos šalies piliečiu 
prarandama piliętyste. v Tačiau 
Stepanija, apsivesdama' su len
ku ūkininku, negalėjo prarasti 
Amerikos pilietystes, kadangi ji 
dar nebuvo pilietė. Tokio daly
ko imigracijos įstatymai kaip 
tik ir nenumato.

Darbo Departamento Sekreto
rės, Francis Perkins, patvarky
mu Stepan i jos Omelczek depor
tavimas buvo atidėtas. Yra vil
ties, kad kongresas išleis to
kius įstatymus, kurie daugiau 
atsižvelgs į žmoniškumą, — ne
leis, kad butų skiriami tėvai 
nuo vaikų, vaikai nuo tėvų ir

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

B and Mldwife
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo jiamuo- 
BggĘĮ se ar ligoninėse, 

duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
męnt ir magne- 
tie blankets ir U. 
Moterims 
ginoms patari- 

’ mai dovanai.

K.P.GUGIS
- , ADVOKATAS

Miesto .ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3328 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

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

Tačiau po iŠ metų vais-tybėj 
gynėjas Sianley Grąnger atran
da, kad tiems buvusiems pasau
linio karo Veteranams, kurie 
turėjo “blue discharge” popie
rius, yra nelegališkai išduoti tų įrodinėjimus. 
‘ ... . .'",r- -v-7 - -r—r,...... 1 , .....

Dalyvaus su- Pittsburg-ho Lietuviais

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO,. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MWWAY 2880

, ’-rT,.--' A.':.j
■ • : ■■■ ; ' -

Ar tik nebus lietumi? i
PITTSBURGH, PA. — Vasa

rio 1 d. Pituburgno laikraščiai i 
praneša, kad prieš porą dienų 
State Highwąy policijai paisise-j 
kė sugauti pora automobilių va
gilių, kurių pavardės yra paWį 
šios į lietuviškas. Be to, abudu; 
areštuoti yra' iš Scrauton, Pa. ■ 

tenai’ yrą gana daug lietuvių,.
Areštuotųjų pavardės yra to-! 

kios:' Charles Norriscavage (gal 
Noriškevičius) ir Petcavage 
(gal Petkevičius)

Jie važiavę Route 30, netoli 
Imperial, Pa. ir buvo valstijoms 
policijos suimti kaip nužiūrimi,! 
jog važiuoja su vogtu automo-' 
biliu. Bet kai 'policija vežė! 
juos į stotį, Noriškevičius pa-; 
griebęs vairą ir smarkiai pašU'j 
ko. Taip automobilis ir atsimu-, 
šė į telefono stulpą, Pasinaudo-į 
darni ta proga, vagišiai bandė i 
pabėgti. Noriškevičius buvo ctiroj I

policijos pusėtinai" Baugiau “Pittsburgho žinių
3-čiam puslapy

P. J, RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulęvard 4089

DR. A. J. MANIKAS
... (‘•PHYSięiAN-SURGEON 1 

Ylffice Archfr Ąvenae į 
s

Valandos:'’ 1
Office & RfeMdence:,2519 W.. 43rd Si

Tel. Lafayette 3651 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p.p. 

Kasdien, išskyrus seredą.
Sekmadienį susitarus

PITTSBURGH, PA 
burgho majoras Cornelius D. buvo daroma jokio skirtumo

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ.
TeL Prospect 3403

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v# vak. 'rrcčiadieoiais ir

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS

4300 So. Fairfield Avė.
Tol. Lafayette 8016

STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS 
STOTJS W. S. B. C. (1210 KILOCYCLES) 

. . KIEKVIENA ■

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ
A į' 9:30 vai. vakaro

Kalbančiom Žinios—Mygiami Lietuvių Dai 
nininkai —Gražios Dainos ir Muzika.

U I .11 .. I llll ..1111 ..RIR.     m,. . , .         

L aido tu vių Direktoriai

DR. HERZMAN
' IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboraotrija:
*1634 W. 18th St., netoli Morgan St.

12 pietų ir
6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

GALIMA GAUTI VISOSE
TAVERNOJE į .

MUTUAL LIQUOR COMPANY
’ 4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai1 YąrJą 0801
lVIENINTELIS1. DĮgTRIBUTORIUS

J. LIULEVIČIUS
4348 So. Californią Avciiuę Phone Lafayette 3572
\ ' A. MAŠALŠklŠ' ~ ~
3307 Litųanjcą Avenue Phone Boulevard 4139g — — pET]ęUS
1410 ^ojuIIj 49111 Couirt Cicero Phone Cicero 2109
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Penktadienis, vas. 5, 1987

PITTSBURCHO NAUJIENOS
NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS

KAIP PITTSBURGHO LIETUVIAI RUOŠIASI 
VASARIO 16 DIENAI

jų Komitetas praneša, kad bir-;progos pasinaudot geru patari- |V I A i.L ChfcaffOS MokvtOlS
želio 27 d. yra paimtas Frank- mu, — pavalgę ■ ■ Šlynu, gersim II Q11 fif Į |Q|I|U||| K SlIfTO UIIK M Al ■
jin Grove piknikui, kurį rengs Rooneys alų,' o dorintieji šokt, UdU^ I Ūl Ui Į ItlIg^U fflUIV INCgUUS AlglĮJ NCF 
šios,, draugijos: SLA kuopa> galės smagiai pasišokti. žod^iU| *"’* *

visi turėsime-, tikras lietuviškas 
ližgavčriiąš. Tk visi ir visos rie- 
pamitškit dienos, vietos ir lai-! 
ko. Visus kviečią SLA 40-tos 
kuopos moterys, 

■r I ‘ ’
—Blynų Komisijos narė.

Vasario 16 d., Lietuvos Ne- Įžanga nemokama. Tik nepa- 
priklausomybes 19 metų sukak- mirškit, kad Liet. Neprikl. su- 
tuves Pittsburgho lietuviai ruo
šiasi tikrai iškilmingai paminė
ti. Parengimas įvyks Lietuvių 
'Mokslo Draugystes svetainėje, 
142 Orr St., vasario 14 dieną. 
Toji diena yra arčiausia prie 
16-tos ir patogiausia, todėl ji 
ir liko pasirinkta. Juo labiau, 
kad tai sekmadienis.

Rengimo komitetas susidarė 
iš visųz srovių žmonių, išėmus 
kunigus. Komitetas darbuojasi, 
kad paminėjimas butų tikrai iš
kilmingas. /

Paskutiniame Komiteto susi
rinkime, sausio 27 d., buvo nu
tarta turėti programa, kuri su
sidės iš prakalbų ir muzikalės 
dalies. Būtent, kalbės Lietuvos 
konsulas, p. J. Budrys kaip sve
čias ir vietiniai kalbėtojai: P. 
Pivarunas, J. Gasiunas, adv. 
Edwardas Schultz, S. Ba'kanas, 
J. K. Mažukna, P. Dargis, J. 
Baltrušaitis ir Pittsburgho mie
sto majoras Cornelius D. Scul- 
ly.

Muzikalę programos dalį pil
dys garsi lietuvių dainininkė 
Rožė Lukoševičiutė iš Youngs- 
town, Ohio, North Sidės Lietu
vių Liaudies choras, M. Mar- 
čiukoniutė ir Algirdas Gilius 
(smuikininkai). Visiems akom
panuos Milda Virbiskiutė.

kaktuvių minėjimas įvyksta 
vasario 14 d. LMD svetainėje, 
142 Orr St., Soho Pittsburgh, i 
Pa.

šios, draugijos
SLRKA kuopa, APLA kuopa ir 
Sūnų Lietuvos Draugija.

Antram x piknikui, liepos, 18 
d., Franklin Grove yra paimta 
Sūnų Lietuvos Draugijos.

Taip pat prašo, kad kitos 
draugijos - tomis dienomis ne
rangių piknikų.

—Reporteris.

Soho Pittsburgh, Pa

PITTSBURGHO NAUJIE
NŲ BENDRADARBĘ 

IŠTIKO NELAIMĖ

štąsias Mokyklas
Pinigų

Bus minimos Lietuvos Neprik1. 
sukaktuves ir oro bangomis
Kaip jau minėjau, Komitetas 

darbuojasi visais budais, kad 
tik tinkamiau galėtų prisireng
ti Lietuvos Nepriklausomybės 
šventei.

Lietuvių radio programos ve
dėjas, p. P. Dargis, irgi rušia 
gražų . Lietuvos Nepriklausomy
bei paminėti programą oro ban
gomis iš radio stoties WWSW 
vasario 14 d., 12:30 po pietų.

Oro bangų programoje daly
vaus amerikonai ir lietuviai kal
bėtojai, o mizikalę programos 
dalį pildys Rožė Lukoševičiutė, 
akompanuojant Mildai, Virbic- 
kiutei. —Reporteris.

PRAŠO PRANEŠTI

i Lietuvių -Balsuotojų Lygos; 
valdyba praneša, kad jau yra 
paimtas Lietuvių Ūkio darbas 
rugpiučio 15 d. piknikui. Prašo 
kitas draugijas, kad nerengtų 
piknikus tų dieną. Tuo.budu 
bus išvengta konkurencija.

SLA 40-TOS KUOPOS MOTE
RYS RENGIA BLYNŲ 

VAKARIENĘ
Sekmadienį, kaip jau pusė 

Pittsburgho žino, SLA 40 kuo
pos moterys rengia blynų-va
karienę. Tačiau mes norim, kad 
visas Pittsburghas, arba’ visi 
Pittsburgho lietuviai ne tik ži
notų, bet ir> dalyvautų vasario 
9 d., 7 vai. vakaro, LMD name, 
142 Orr St. O čia blynai bus 
jau iškepti ir jų bus visokių: 
dzūkiškų, aukštaitiškų ir že
maitiškų. Todėl svečiai visi bus 
patenkinti, nes blynų galės pa
sirinkti pagal savo skonį.

O kad visi lietuviški blynai 
yra labai sotus ir maistingas 
maistas, tai tą žino, ir jau kal
ba kad tokio maisto pavalgius 
tik šieno piaut ir kitą sunkų 
darbą dirbt.

Tai tuo nesibaidykit nė vie
nas, bet visi atminkit, kad tai 
bus Užgavėnių vakaras ir mes 
blynų pavalgę gult neisim, bet 
turėsim daug “Runys” a'aus. O 
juk mes visi girdim kiekvieną I *sekmadienį lietuviškoj radio 
programoj patarimus ■ gert Roo-

CARNEGIE, PA. Sausio 25 
d. automobilio nelaimėje liko 
sužeista Pittsburgho Naujienų 
bendradarbe ir nenuilstanti 
draugijų veikėja E. K. šiurmai- 
tienė.

šiurm&itienč praneša, 
tebėra daktaro prie
šą vo namuose, 306

Gerb. 
kad visi 
žiūroje 
Chestnut St. Tačiau yra vilties,
kad netrukus pasveiks ir vėl 
darbuosis po senovės.

Pittsburgho Naujienos linki 
greito pasveikimo musų gerb. 
bendradarbei.

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITĖS PAĖMĖ

LEIDIMUS VE
DYBOMS

John 'Stefan sko
Anna Bobel 27m.

Irwin Bambas 23 
lian Gincero 19 m.

Skiryboms bylos
Elsie Rymkus vs. ■ Joseph 

Rymkus.

22 m. ir

m. ir III-

iškeltos

(Tęsinys)'
/AUSTIN 

Andrew P, Bougas ‘ 
Henry Dicus 
Anne Mikalauski 
Adele S. Norkevich 
Marion J. Pacion 
Sophie A, Rogins 
Robert I. Salins 
Chester Matus

CRANE 
Michael C. Govestis 
John Pranevičius , 
William Roulis 
Ann Stancik- 
Louis A. Striupas

* Alex Zelenka 
Charles C. Zla'beis

McKINLEY
Margaret Gaidės 
N. J. Kuimelis 

, T. J. Kuimelis
Julia G. Kukėraitis 

FLOWER
Sophie D. Gurin 
Esthcl M. Hermanovich 
Mildred A. Ivasevic 
Irene J. Karas 
Olga Venckus 
Margaret Bačkas 
Anne Benda 
Elizabetn Lovas

FARRAGUT 
Alvin F. Jankowske 
Joseph. S. C. Juckins

MEDILL
Tony Balchon 
Ann Jurėnas 
Lillian Matas. ?

,, SCHURZ
a Joseph P. Skyrius 

Ludia Yurk
STEINMET^

Virginia Bagis 
Violet E. Kaulinas 
Anna M.' Kukla 
Theodore F. Luga

TULEY 
Antonia Dymtrus. 
A. M, Laurinaitis

VON STEŲBEN 
Evalyne Kokoris 
Robert E. Tuma* 

WELLS
Adalaide Tryba

MORGAN PARK 
Helen Damrow

KELLY
' Stanley Adasunas 

Alex Andrekus 
John P. Bagdonas 
Stellel Ballik 
George F.Benes 
Stella M. Bubinas 
Virginia Chepulas 
Emma L. Degles 
Phillip Fabian
(•įentrude Glebauskas 
Ca'sey Grigonis

(Bus daugiau)

Siunčia telegramas
atostogaujančiam
Kelly v (

Florido.
majon

mokyt

išleisti na

šiandien Chicagos 
jams išpuola algų diena, b 
tų algų jie negaus.

Mokyklų taryba neturi n 
pinigų, nei teišės
jų varantų. Tokia padėtis bi 

I susidariusi dėl legislaturos s 
1 sijos suvėlavimo. Legislatu 

’-urinti priimti mokyklų tar 
bos mokesčių sąmatą.

Pikti ir įniršę, mokytoj 
U vakar pradėjo siųsti telegr 

mas majorui Kelly, kuris at 
stogauja Floridoje. Sako j 
“Tamsta smagiai leidi lail 

- ' Floridoje, o mes negaunam s 
vo algų. Ką manai daryti?”

mN-npiuER
ė. -į-j-i--

Tūkstančiai rado paleng
vinimų geliantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
.naudojamas per 70 metu-.

Į ''•■■į ■' H O S C C r O U J
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RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET ' BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

Naujai išremontuota ir išmalevota—Masažai ir Chiropraktika. Atdai 
dieną ir naktj. Swimming Pool.

Phone CANAL 9560

Programa prasidės 7:30 vak. North Sidės Lietuvių Draugi- neys alų.' šį kartą ir turėsim"

Claudette Colbert sako
“Mąno gerkle saugiausia su

■ si ■ /■ į .j. „4: ,.x .. į..- . _■

4 .■'''V/; . : ' . . < ’
. Ą Si ■< '

lengvu užsirūkymu”

- - •-'/vOOŪn

^Artistes gerklė, suprantama, jai yra 
labai svarbi. Po išbandymų aš esu 
įtikinta, jog mano gerklė yra sau
giausia su lengvu užsirūkymu ir štai 
kodėl jūs visada atrasit Luckies po 
ranka ir pas mane namie, ir mano 
persirengimo kambaryje. Aš mėgstu 
taipgi ir kitų cigaretų skonį, bet, 
atvirai kalbant, Luckies yra labiau
siai mano skoniui patraukianti."

NEUŽILGO IŠEISIANČIOS FRANK LLOYD 
REŽISUOTOS “MAID OF SALEM”

PARAMOUNT FILMOS ŽVAIGŽDE

Neradai buvo padaryta .avaraokiSka, tyria!- 

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rųką cigaretus^ 87% pareiškė^ jog ypatiškai 
jie labiausia mėgsta lengvą užsirukymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Colbert ir 
taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, tilmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų ruko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzi- 
nančių priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” 
proceso gerkles apsąūgą, Luckies yra malonūs gerklei! PUIKIAUSIAS TABAKAS- 

“DERLIAUS GRIETINĖ”

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted”-Jūsų Gerkles Apsaugų

v TX'KTTrr<-FiTT> TO T*»T»TT7CJ T/nCT TT T ’
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Darbo valandos

. Užsakymo kaina
Chicago je—paštti:

Metams
Pusei metų
Trims hienesiama
Dviem menesiams s
Vienam mėnesiui V75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopiją
Savaitei .. ....j.;.......:....................- 18c
Mėnesiui ..... '.........    75c

Suvienytose Valstijos^, nė Chicagoj; 
paštar

Metams ..............     $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams ..............  l.t>0
Dviems mėnesiShiš ...... ........ 1.00
Vienam mehegitii ....... .............75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams $8.00
Pusei metų ......   4.00
Trims mėn'ėslahiš .........  2.50
Pinigus reikia siusti pašto Kloąėy

Orderiu kartu šu užsakymu. > *
....-r "u .n >

1 $8.no
4.00 ą.

s
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NtRA mėgino sureguliuoti darbo valandas ir atly
ginimą už darbą Amerikos pramonėje, bėt vyriausias 
teismas tą įstatymą pripažino priešingu konstitucijai. 
Nepataisius konstitucijos, Amerikoje nebus galima įs
tatymo keliu nustatyti darbo sąlygas prafnohėje.

Europos šalyse tokią konstitucinių kliūčių nėra. 
Pavyzdžiui, Britanijoje įstatymas apie darbo valandas 
buvo išleistas jau beveik prieš Išimtą metų laiko, atseit 
1847 m. Jisai aprėžė darbo laiką 10-čia valandų dienai.

Savo laiku tai buvo didelis darbininkų laimėjimas, 
nes tai buvo pradžia socialinės įstatymdavybės. .

Po to Britanijos darbininkai laimėjo daug naudin
gų socialinių reformų; svarbiausia tarp jų buvo apdraū- 
da nuo nedarbo. Bet darbo valandų klausime^ parlamen
tas nedarė progreso. Tik dabar Baldwiho vyriausybė 
sumanė patiekti įstatymo sumanyihą, kuriuo ketinama 
apribuoti darbo laiką moterims darbininkėms ir nepil
namečiams devynioms valandoms per dieną.

Tuo tarpii visoje eilėje pramonių Anglijoje jau ir 
dabar dirbama nė ilgiau, kaip 8 valandos.

Aną metą Tautų Sąjungos tarptautinis darbo biu
ras pravedė nutarimą Washingtono konferencijoje, kad 
normalė darbo diena visose šalyse turi būti tik aštuonių 
valandų. Bet nutarimas buvo priimtas su sąlyga, kad 
jisai įeis į galią, kai jį patvirtins stambiausios pramo
nės šalys. Iki šiol betgi to nutarimo nėra patvirtinusi 
beveik nė viena valstybė. Taip jisai ir guli, hėVykina- 
mas gyvenime. - , v

Kai ekonominis gyvenimas pasaulyje sugrįš į nor
males vėžes, tai kova įstatymiško darbo valandų sure
guliavimo vėl pasiįąryė smarkesnė visose šalyse. Ėdi
kas ją veda beveik išimtinai darbininkų unijos pačiose 
dirbtuvėse, daugiausia streikais. kai kuriose pramonė
se Amerikoje darbininkai jau yra iškovoję 40 valandų 
darbo savaitę ir dabar eina kova, kad darbo savaitė bu
tų tiktai 30 valandų.

< . ' y---- . •> ;• ' ■■— , . . i '
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tam, kad po to; kai jisai buvo 
suareštuotas, jisai dar per tris 
mėnesius .neĄojfėjo prisipažinti; 
‘‘Paklausk mane, kodėl aš nė- 
MsipaŽiMil”, šovg ■ atgal Bez- 
<Jžionė RMėkas. "Klausk! Buk 
toks geras, klausk, kodėl aš

fehkk;”
B'et prbkitforas hfeklaūsč. 1
Radekaš ribriai prisipažino 

prie Vteko* kho tik jį Višinskis 
kaltino. Bet sako prisipažinimus 
jlšąi pavertė niekais vienu sa- 
Kmių. “Aš — pareiškė BėždžiO' 
Bė — ėSU kaltas Visu, kuo esu 
kaltinamas, esu kaltas VISAIS 
teroro sąmokslais ~ NET IR 
TAIS, APIE , KURIUOS Aš 
NIEKO NEŽINOJAU.”

Pasakęs tai, Beždžionė Radė- 
kas paėmė stiklą arbatos, nuri
jo gurkšnį ir užsitraukė ciga
rete durnu.

. ■ > ' .. ’ ■ : A ■ ; i‘j

Itadėkas taip pat, kaip ir ki
ti teisiamieji, teisėjai ir pro
kuroras, visą laiką, bylai einant 
teisme, girkšhojo karštą arba
tą ir nikė ilgds rusiškus papi- 
fbšus šu . ilgais hiuiidštukais. 
Be arbatos ir papirosų neapsi
eina nė viena oficialiriė “funk
cija” sovietų feušijpje.

Kažin kodėl; kas pusę valan
dos bUvo keičiama ginkluota 
sargyba, kuri Stovėjo prie tei
siamųjų suolo turbūt, kati 
žiufovai suprastų, jbgrii čia “he 
baikos”;

Ste ėftEŽlbENTO . |
*■ ■

Sausio 20 d. Šių metų Jung
tines Valstijos per tam tikrą 
laiką netritėjo prezidehto.

Taš Iriikas buvb trrimbas ~ 
mšižiau, kaip įJtišė Valriftdos.

Pagal kphslitticįją, kaip ji 
dabar pataisyta, prėzidėriitb ter
minas. brii^iriši lygtai 12 vril, 
viclurdięny Sausio 2b d. Bet 
Rooseveltas ritvyko f ihatigura- : 
cijos iškilmių rietą 12 vai. 20; 
minutes popiet. Jį sutrukdė 

' smarkus liettiš;^ . ’ <'• ■ ■;
Tokiu budri tarp 42 riti, ir 

12:29 vai. JUh^ttaėŠr Vhtetijbs 
buvo be prezidento'. ••

- ' Z , * %'■ ; '
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“TAS BEŽDŽIONĖ 
RADEKAS“

PopuliariškiaUšią bolševikų 
žurnalistą Kaklą Radėką (S6- 
belsoną) sovietų Spauda ėnįė 
baisiai riibkiriti; kUoiriet žvalgy
ba nutarė ji patraukti tiesoh 
kartu su PiatakoVu; Serebria- 
kovū, ŠokblhikOVu Ik kitais; By
los metri Maškvbs laikraščiai 
paprastai vadindavo jį “t&s beri 
džionė Radek” (šaVo išvaizda 
jisai, iš tiėsų, truputį pdriašUš 
į “monkę”).

Bet, dubdam&s parodymus 
teisme, itaJėkas kartus 
iškirto šposą teisėjui tjifichųi 
ir prokurofui Viširiskiui.

Višinskis pastebėjo apkaltiri-
, . ... ~'Ti ' ---------- i—
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PRIE KO LIEK AI RENGIESI?

WASHlNtltONĮ Į). U. £

r—r

Tai ko jie nori?
Savo suvažiavime Gėrievoje Tautų Sąjungos taryba 

nutarė sudaryti kotnisiją,, kuri svarstys, kaip padaryti, 
kad ^isoms šalims butų prieinami reikalingieji jbtoš 
gamtos turtų šaltiniai— žaliavos, maisto produktai W 
t. t.

Nors Jungtinės Valstijos bėra Taiitų Šąjuriįbs 
rys, bet jos paskyrė savo atstovą į tą komisiją.

Buvo pakviestos ir Vokietija sti Italija daijhraiiti 
komisijoje. Bet Hitleris atsisakė. Sakoma, kad atsisa
kysiąs ir Mussolini.

Vokietijbs naciai rėkte rėkia, kad Vokietija netu
rinti pakankamai medžiagų savo 'pramonei ir maisto 
gyventojams. Jie sako, kad Vokietija todėl turinti gau
ti atgal savo prarastas kolonijas. Tai kodėl gi jie neno
ri eiti į komisiją,- kuri svarstys klausimą apie pasaulio 
gamtos ttirtų paskirstymą? ...

čia taip pat nėVri logikos^ kaip ir nacių arba Itali
jos fašistų nusiskUhdime, kad jų tautai esą per ahkšU 
gyventi* savo krašte. Skundžiasi, kad per ankšta; ir kar
tu duoda premijas moterims, kurios pagimdo .-daigiau-, 
šia vaikų.!, v
NAUJI RiEiCOttDINiAi
METAI KLAIPĖDOS

UOSTUI
---------------------------------------,

1936 m. į uostą iptdaike
1371 laivas

atboŪii: -
1!>32 ttietdiš Įplaukė 1113 laivų 
1933 ' “ “ '1069 “
1934
1935 “
1930 Xi‘

j * ; '' » , » . > r , i !

Kaip matome, per paskuti
niuosius trejus metus laiVU 
įplaukimas į Klapčdos uostą 
vis didėja. Tai, be" abejo, tu
ri reikšmės ir Klaipėdos uos
to nuolatinis plėtimas bei 
tobulinimas, kad atplaukę vi
sų rūšių laivai galėtų•; hėštin- 
kiai patekti į ubstą. — Tib.

<(

it

tt

1030
.1225 “
1371 ”

>44

f ■

Praėjusieji metai Klaipėdos 
uosto judėjime pasižymėjo 
kaip nepaprasto gyvthno Me* 
tai, sumušę ligi šiol buvusius 
visus laivų įplaukimo rekor
dus. Ligi 1936 metų, laivų; 
įplaukimo atžvilgiu, rekordą’ 
laikė 1935 metai. Tais me
tais buvo įplaukę 1225 laivai. 
Gi 1936 melais į Klaipėdos uo-i 
stą įplaukė jau 1371 laivas. v 
Paskutiniųjų penkerių metų 'SAKALŲ SVETAINĖJ 
laivtj įplaukimas i uostų taip 2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d.. 1937

Pa4’ 
štaruojti taikių kaip praiteša 
Vilniaus ir laisvos Lietuvos 
spauda, lenkai sugalvoję nau
ją būdą Lietuvą špuristi: sd- 
vO žiburių eksp'eHtiiėhtU ob
jektu pasirinko Vilniaus Kraš
to lietuvius lt jų prgąriiždei^ 
jas ir tėti įvyko kO iki įtaiiri 
šalis į Įjroįrbmą: lietUviškbs 
šy.' kažimifero apšvietus 
gijos 450 škyriiį ir 10 StisirlH- 
kimanis svetainių tapo Užda
ryta; apšvietos ųrauUijbš “fty-; 
to** iš 14b mokyklų briiko tik 
2, gi 138 tapo uždarytos, kilių 
taipgi panaikintos tefe d^aU- 
gijos 11 skyrių ir 30 svetainių 
paskaitoms; To pdčiu likimo 
šiiŠilaUkė 22 liėtiiVių ekono
mines draugijos te 11 draugi
jų kųlitirihio šUšįViieHijimb; 
Net laikinojo Lietuvių komite
to Veikimas Vilmute tapo nu
laikytas bėribuotate įaikm. 
Vra apskUbtliUota, kad įki 19ifc 
Olėtų galo lėhkų vaidžąi Vik 
niaus krašte, romdamoai įvai
rioms priekabėmis išviso lie
tuviškų įstaigų j^mmkinb -M:

Liėfuviškų iaikrašeių padė
tis Vilnijoje yra taipgi apverk
tina. Lietuviai veikėjai tre
miami per demarkacijos Uni
te-

Jei visas k iiitut-ihgas pasaii-
lis žiii0Bį ap ie Aiisus -.M
amžiaus lenkų šovinizmo dari 
bus, tai tautų Brolybės sali- 
liihkahiš tektų 'giliai susiiriąš- 
tyti. Vieriaš Vilniuje ėiriąs; 
lietuviškas ląikfaŠlis škund- 
iiašh kad tbkiė darbas, kada 
pati ’ valstybė' pfrideda ėhgti 
savo piliečių dalį, yra panašu^ 
Į siuližmą. “C1S teikia jdu 
vfeiktil B<dnt kol kas’garsiai’ 
šaukti,, kad platusis pasaulis, 
alšįžihbtų, jog šadiŽįnaš tirii' 

hekaltų kahkliiiibaš^ Mi 
kur virsta politikos • priemo-. 
ne*’. - • ■' •' '<’.r

“Vilniaus kraštas darosi pa
našus į kapines” — sako kau
niškis “Lietuvos Aidas”. Bet 
gi nepanašu; kad okupantai 
pajėgtų išhaikihti > iiėtUviriS, 
nuo sęnų-senoves Vilniaus 
krašto gyventbjijš. Visi oku- 
pUntrii blgihši pųhdŠiąi. tlaf 
lenkai jriu užmiršo kaip juos 
engė rusų žandarai? -

Gal būt ryšium su masiniu

„i,.. '..f
liethvišktOįrganizacijų suar- 
didid Vifeffius krašte, — de
markacijoj linijoje irgi pas
tebėta keltas keistų įvykių. 
Zarasų apskrities; Dūkšto eže
ro rajone lenkų sargybiniai 
pradėjo • kaitalioti ir stumti 
Lietuvos pašert “Administfaci- 
jbs Ribos”' gaires. Lietuvos 
paštehib sargyba tas gaires at- 
siatydavm^ feenas vietas. Bėt 
tenkUi yi^.ųfcsiliauna šu tomis 
gairėmis žaisti. Sykį Lietu- 
VUs šatgyba, įspėdama lenkus; 
paieįdo dli štiViii oran;^— len
kui tada pasitraukė nuo gai
rės. Bėt po kėlių dienų len
kai Vėl pasirodė: šį sykį apie 
W kareivių škaitliuiiii apsigin- 
klaVę kulkosvaidžiais ir gra- 
h d tomis; jįe? nepaisydami 
Liėiitvbs pasienio sargybos 
protesto; pėfkėiė gairę keletą 
tofetfų LietavbŠ pbšėn ir susi- 
jtingę tetefdhU SU savo štabu 
šUšimėte aplink perstatytą 
gairį. tatai įvyko sausio 16 
d. šiais metais. Lietuvos pa- 
rnbėžib apskrities viršininkas 
tubjab bandė susisiekti su' a(ta- 
tinkaniii Lenkų valdžios viri 
šihinku, kad incidentą išaiš
kinti. Pasiūlyta susitikti ^de
markacijos linijoje ryt dieną, 
sausio 17; Bet štai sausio 18 
diedą “Elta” mums praneša; 
kad “lenkų Storasta atsisakė 
šUšitikii su nitišų apskrities 
Viršininku; f Incidentas įvyko 
keli kilometrai pietuose nuo 
bdkšto ežėfp0.

Kitas keistokas dalykas at
sitiko Babtų miestely, netoįj 
Ęauiio; Kas tai šovė du syk 
į uždarytą lenkiškos pradinės 
tnbkyklds ląiigą. Nieko nesu
žeidė, beį lenkų spaudoje tas 
menkas • nuotyki! išpustas į di
dėlį balbonų. indomu, kad 
'atėjusi policiją rado šoyimo 
žymes, bet pačios kuliptos bu- 
yb išimtos ir gal būt paties 
lenkiškos mokyklos sargo pas
lėptos. Dėl įvykio ‘,Lietuvos 
Aidas” taip rašo: “Čia turime 
reikalo ne vien su chuliganiz
mu, bet ir su valstybėj prie
šais, kurie nori išprovokuoti 
arBU SUvaidihti Tchkiškų mo
kyklų ‘pcrsekibjiiną’ kad tuo 
įpii teisinti bktipUbtamc Vil
niaus krašte terorą prieš lie
tuvius

LIETUVOJE ŠELPS 
NUKENTĖJUSIUS

NUO GAMTOS 
NELAIMIŲ

X • ,

Paskutiniaisiais metais Lie
tuvoje įvyko kelios stambios 
gamtos nelaimės, kurios ūki
ninkams padarė didelių nuo
stolių. Tai potvyniai, aud- 
fofe, perkūnijos ir t. t. Pa
lengvinti gamtos neiaiinių pa
darytas žaizdas, ūkininkams 
ir kitieriis ypač potvynių nu- 
kentėjusiems gyventojams, bu
vo ddota įvairiu, pašalpų. Ta
čiau tųkių pašalpų davimas, 
kaip dabar aiškina atatinka
mas Lietuvos žemes ūkio ir 
sočialėš globos* įstaigos, yra nė 
visai tikslus. Dėl to ieško
ma kitokių išeičių gamtos pa* 
darytiems nuostoliams išlygin
ti. Pirmiausia buvo mano
ma išleisti įstatymą, kuriuo 
visi ūkininkai ir kiti gyvento
jų turėtų apdrausti savo tu
rimą turtą ir pasėlius nuo 
gamtos nelaimių. Tačiau da
bar toks suriiahymas pasiro
dė ne Visai tikslus, ries Lietu
voje draUdihiaš yra gana 
brangus. Dėl tb, dabar Svar
stoma naujas sumanymas, kd- 
ris, kaip atrodo, galės būti 
įgyvendintas. Tai butų įstei
gtas specialus fondas šelpti 
hUkėritėjusius riub gamtos hė* 
iairiiių. Fbndą sudarytų vie
pus milijonas litų. Pusę fon
do lėšų numatoma gauti padi
dinus dviem procentais ukiniri- 
kų mokėmus žemės mokes
čius, o kitą pusę lėšų fondas 
gautų iš valstybes iždo ir iš 
draudimo įstaigų. ,

Artimiadsių laiku šiO foridb 
shhianymas bus paverstas įs
tatymo projektu, kurį feiigia- 
masi ateinančioje sesijoje per
duoti Svarstyti SeiniUi. Taigi, 
galimas dalykas; kad jau šiais 
ritėtais visi nukentėjusieji nuo 
gamtos nelaimių bus sušelpt 
nddjbjd foridb lėšamis. —

PERNAI LIĖTUVOJfi
IŠLEISTA 1,012 

KNYGŲ

P. CHRUŠČIOVAS ISvtrtF K. AUGURAS

Paslaptis ir Kraujas

stam-Lietuvoje yra kelios _ 
bios knygų leidyklos, kurios 
leidžia nė tik lietuvių, 
Užsienių rašytojų veikalus ir 
įvairius mokslo vadovėlius. 
Iš visų leidyklų bene didžiau
sios yra “Spaudos Fondas”, 
“Sakalas”, Šv. Kazimiero 
DraUgija ir “Dirvos” bendro
vė. Mokslo ir auklėjimo vei
kalus dar leidžia švietimo 
Tninisterija ir Vytauto Didžio
jo uiiiVersifetašj o žemės ūkio 
reikalais eilę knygų yra išlei
dę žemės ūkio rūmai, 
paskutihiudšius 
metus Lietuvoje visos knygų 
leidyklos yrą išleidusios: 1929 
inėtaiš — 925 knygas, 1930 hi. 
*— 950 knygų, 1931 m. — 
1,070 knygų, 1032 m. — 894 
knygas, 1933 ih. — 891 kny
gą,,1934- m. —- 960 knygų, 
1935 iri. 964 knygas ir 1936 
metais — T ,012 knygų. Taigi 
periiUi tikėtais Lietuvoje buvo 
išteista 1,012 atskirų veikalų.

— Tsb.

bet ir

Pėf 
Septynerius

*— 950 knygų, 
1,070 knygų, 1^32 m

(TąsinJ?i)
Jis rodo man voš-rtfe-Vbs įžiū

rimą kaimą.
-—Matote, šviesa’ lange. Ten 

ir eikite. Tai — mūsiškis.
Atiduodu parabelumą. Mario 

kišeneje pasilieka brauningas. 
Mes atsisveikiname. Negirdimai 
ant pašliūžų . pasišalina mano 
palydbVKi. DAr kėlios minutes ir 
aš bhšiii anapus siehos.

Aš. įkišu ranką j kišenę, iš
traukiu savo klastuotuš doku
mentus ir su pasitenkinimu 
juos suplėšau į mažiausius skly
pelius. Vienas tų dokumentų 
vis dėlto buvo neblogas daik- 
itaš. Jis man teikė ftėliėčikmy- 
bėfe teisę. Vyriausio!j o štabo 
slapto agentė, VladiihiVo Bri- 
kihb, negalėjo kratyti hė pats 
galihgiausiaš čekistas. Kapitono 
ZVėrovo reikiamą sąrašą aš be 
didelio vargo ištraukiu, — jis 
įsiūtas dirže. Kratos mėtų to' 
dokumento nibkti gyvu, nebūtų 
galima paslėpti. Bet nė! Gyvė-’ 
niihris sukasi užburtame ir kei
stame fate: manęs negalima 
krėsti, o aš su dviem pavardėm, 
su dvejopos fųšies dokumentais, 
aš — raudonas ir baltas, vaikš
čiojanti klasta. O kadangi a'š 
klasta, tai manęs begalima lies
ti. Viskas susimaišė. Padėk 
man, Dieve, kad neišsikraUsty- 
Čiau iš galvos! >

Einu takii. Miškas pasiliko 
užpakalyje. StaigA šūkis. Kaip 
keista — vokiečių kalba:

—Hdlt! 1
Kodėl ne suomiškai? Bet ar 

rieVisviėhL. Du suomiai reika
lauja i§ manęs pašė, tm—bal
tieji^ Manė Veda į kaliną.;, pen
kta valanda ryto. Bet troboje, 
kiitią mari parodė adjutantas 
Račhiją, vis daę. tebęspinKsi 
Švitesa. Siurprizas. Tb tai aš 
tikrai nesitikėjau. Du baltieji 
mane veda kaip tik į tą trobą. 
Viskas susimaišė. Mes įeiname. 
Kareiviai kalbasi su šeiminin
ku. Jis Išverčia tai:

—Jie klausia: ar turite pi
nigų? Parodykite 600 markių. 
Jus turite teisę turėti penkis 
šimtus, šimtą — jiems.

Aš ištraukiau iš kišeriės še
šis šimtus. Viskas baigiasi grei
tai. Pasirodo, mane turi nu
vesti į punktą* Vėl ėinri pasi
kalbėjimas tabp kafėivių ir šei
mininko. Jis aiškina:

Kas dėl bėiidro teiikų Spau
dos tono, tai yra pastebėta, 
kad antiliėtiiviškii . prOpągan,- 
da žymiai Visu; frontu sustip-' 
fintą.

Ką Visi tie reiškiniai teplia^ 
Jei kas sau manytų; kad tais 
skaudžiais iV nelemtais įvy
kiais iikitaaši išpVdVdkudli lie
tuvius, tai labai . klystų; kul- 
tbriiiių bt-ganizdeijų siigriovi- 
ilias nėra gi kultūriškas ddt-1 
Bas ir lietuviai tos priemones 
lėiikų atžvilgiu nesiims: leii- 
kiškos mokyklos Lietuvoje ga
li liesirupinti. Bet mums vi- 
siehiš lietuviams, reikia šdši-’ 
rūpinti ir atydžiai sekli, — 
ko siekia lėųkai?
>\■' . : . ■ • ■ ■' ‘ ■■ * • . * i
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SAKALŲ SVETAINĖJ
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

—jus klausiate, kas tai pe 
daiktas? Tai tik keli vasarns 
miai aptverti tvora. Tai ir vis 
kas... Vienodas, išblukęs gyvs 
nimas... Vienatinis malonums 
•—-pasivaikščiojimas. • Kiekvien 
dieną aš su didžiausiu maloni 
mu sukau ratą, kaip pririšta 
arklys. Vienok kartą man bi 
vo lemta pergyventi didžiai 
sias susijaudinimas. Jau vis: 
baigdamas pasivaikščiojimą, i 
susiduriau su aukštu tamsai 
veido žmogumi. Faktiškai j 
tarsi ėjo pasitikti manęs, žii 
rėdatrias savo maloniomis ir ti 
pačiu ftietti griežtomis akimi 
Sidabrihiai pražilusių plauk 
siūlai ptiošė jo juodus ir lygi 
sušukuotus plaukus. Jo 
prbfillš kažkodėl primine ere 
Sušidarė įspūdis, kad tai 
ir didelio proto žmogus.

i^ASitaiko keistų nujautim 
pranašavimų, nuspėjimu. Tai 
atsitiko ir ši kantą. Dar jis n 
buvo prisiartihęs, o aš jau n 
jaučiau, kad jis užkalbins m 
hė.

—Sveikas, — drąsiai tarė ji 
Aš negalėjau paslėpti sa 

nusistebėjimo. Jis tatai past 
bėjo.

—Kokia jūsų pavardė? — t 
liai jis paklausė.

Aš nusišypsojau.
—Kodėl jus tuo domitės?
^-Jųs tuoj patirsite.

h ’ Aš tyliu.
> Dar kartą:

—Kokia jūsų pavardė?
Aš iiusi juokiau. Aš nore j. 

• juokauti ir rizikuoti. Aš ,ats 
. kiau:
. _ —Brikinas.

Jis pažiurėjo į mape iš v 
šaus žemyn:

—Netiesa! Jus — ne Bril 
nas. Bet nuo dabar jus — 
nebe Zverevas. Suprantate?

Aš pajutau, kad mano veid 
blykšta. Nėra nieko baisesn 
kaip žmogus, kuris tarsi iš kr 
gos skaito svetimos sielos i 
slaptis, kuris mato tai, kas i 
slėpta ir visam laikui uždary“

—Nesibijokite! Nesibijokite 
Jis draugiškai ir tvirtai į 

ėmė mano ranką.
(Bus daugiau)

Vek

gy^

Apdegė gaisre

nusamdyti arklį? Eiti toli.
—Na, žinoma.
Mes: Važiuojame. Punkte ma

ne kamantinės. Ar aš galėjau 
mUilyti, ar aš galėjau įsivaiz
duoti? Prieš thaiie — Kuncevi
čius ir Obolenskis! Kuncevičius 
—Petrogrado kriminale poli
cijos stąmbUs valdinihkas. Obo
lenskis —- buvęs miesto polici
joj Viršininkas. 4ie sU atsidėji
mu žiuri į mano Sąrašą. Aš by- 
idju: ' "

—Galite nėskaityti. Čia vis-, 
kas melas.

—Tokiu budu jus — ne Zve- 
rėVaS ?

—Kaip tai?
’—'Visai paprasta. Savo tik- 

rUosiūs dokumentus aš buvau 
priverstas feUhalkihii, nės suda
rė pavojų, kad mahė krAtys. 

• Taip! Ir tiems žmonėms aš 
neturėjau teisės prisipažinti. 
Toje kėlibnejė aš negalėjau 
kaukės hušiiinti. Mano pareiga 
bUVd tylėti ir slėptis. Aš tvir
tu balsu ir pareiškiu:

—Aš niekuomet savo gyveni
me UėbuVUU karihinkaS.

Tai nesukelia abejonių. Juk 
aš tai kalbu ne bolševikams. 
Savo žmonėms rtiAho sąrašas— 
tai puikiausia rekomendacija. 
Jeigu aš sakau, kad tasai doku- 
mejitaš nė nian priklauso, tad 
gulima tud patikėti. Mane veda

Trečiadienio vakare kilo ga 
ras trobėsy adresu 900 Nor 
Western avenue. Nelaimėj su 
kiai sužeistas vianas vyras, č 
moterys ir vaikas.

Tebestreikuoja
Sėdėjimo streikas Unit 

Wallpaper kompanijos dirbt 
vėse Joliet mieste tebesitę 
praėjusi trečiadienį. Darbini 
kai.kiltose tos kompanijos dir 
tuvėse, Chicagoj ir rrties 
York, Pa., rengėsi paskell 
Užuojautos streiką.

Klaidos pataisymai
n. , > iiiMm , i...........

Apžvalgos straipsny j e “Tik 
ak Netikti0, vakar, buvo a 
spausdinta paskutinėje špalto 
7-am patagtafb žodžiai: “ 
gyvenimo patvarkymas”. Vi 
toje “patvarkymas”, turėjo bi 
ti patyrimas.

DETROITIECIAI!
“NAUJIENAS” 
NUSIPIRKSIT

Sekaniose Vietose:
M. BALCHUNAS,
1308

*
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PETRONĖLĖ MlLLfetUERB

B. LIUDKEVUčtŪS 
Grigalius Ramys

GENE LUKAS 
d^ininihke Morta Kum'stie'nč

ADELE SfAUSfiDIENfi
Ramių Tarnaite
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PRANAS JAKAVIČIUS 

Operos dainininkas

JOSEPHINE ALEKSA SOKOLŲ SVETAINĖJ
2343 So. Kedziė Avenue

UOŠVE i NAMUS 
TYLOS NEBEBUS

Visi lietuviai ir lietuvaites malonėkite daly
vauti šiame puikiame Naujienų parengime.

Jžofea asiiifehįui—-4'0d

II

GENOVAITĖ ŠIDIŠKIUTĖ-GEDRAITIENĖ 
, dainininkė

ALGIRDAS BULIS 
Zigmantas Rainys-.

&įni:
M?- i tflO'

■'■■■ »y.

LULU RAHEN 
smuikininke
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' NAČ.TIENOS, Chicago, U/
....... ................

Būrys Rockfordiečių 
Atvažiuoja į “Nau
jienų” Parengima

'PRANEŠIMAS

Pasisamdė tam tikslui auto
busą; ..“Naujienų” ..Koncerte 

dalyvauja ir Rockfordiečių 
Mišrus Kvartetas

Kaip jau kartą buvo rašyta, 
į “Naujienų” metinį parengimą 
kuris įvyks šį sekmadienį, So- 
kol svetainėje, 2343 South Ke
dzie avenue, atvažiuoja bū
rys rockfordiečių. Jie pasi
samdė tam tikslui autobusą.

Atvažiuoja sekami lietuviai:
P-ai Bacevičiai, 

Stružai
Misevičiai 
liai, 
riutė, 
liūtė.
Varekojienė, 
Jankauskas, 
Petronis, A. 
zevičius, V. 
rauskas.

Rockfordas turės

Kadangi šiais metais Vasa
rio 7 d. “Naujienų” koncertas 
bus labai įvairus ir vienas iš 
gražiausių, o prie to įžangos 
bilietas yra tiktai 40c. asme
niui, tai Chicagos ir apielin- 
kės lietuviai rengiasi skaitlin
gai dalyvauti.

Komedijos vaidinimas pra
sidės lygiai 5 vai. po pietų. 
Svetainės durys atsidarys 4 
vai. Kad nereikėtų grūstis prie 
bilietų langelio, prašome bilie
tus įsigyti iš anksto “Naujie
nų” ofise.

Užkandžiai ir gėrimai bus 
paduodami apačioj prie stalų.

— •
Juozapo Dišiaus vie

nų metų mirties 
sukaktuvės

doms, o po maldų pietums ve- Edv. Šmotelis, Jr. P. Kampikas, 
lionio moters namuose. \

— Senas Petras.

Šimaičiai,
Čepulis, Alinauskai, 

Petroniai, Merke- 
Misiunai, Panelės Mize-

širvinskute, ir Merke- 
p-nos Sinkevičienė, ir 

P. Raškevičius, V. 
A. Rumčikas, Ar. 
Labu‘nskas, J. Zu- 
Mizer, S. J. Pet-

savo at-

WEST SIDE. — Vasario 6 
dieną sukanka vieni metai kai 
mirė Juozapas Dišius 43 me? 
.-tų amžiaus, West Sidės gyven
tojas' ir tavern biznierius, ku
ris užlaikė tavern biznį prie 
23 place ir Oakley avenue.

Visą laiką velionis Dišius 
gyveno, West Sidėję ir 'buvo 
visiį mylimas kaipo rimto bu
do žmogus. Priklausė West Si
dės Baltos žvaigždės kliubui. 
Karo metu tarnavo Jungtinių 
Valstijų kariuomenėje ir buvo 
Francijoj: gal tai ir prisidėjo 
prie velionio nesveikatos ir pa
greitino jo mirtį.

Kalbėjo apie gimdymo 
kontrolę

vakare- FirstAntradienio
Metjiodist Episcopal bažnyčioj 
Evanstone kalbėjo p-ia Marga- 
ret Sanger, garsioji gimdymo 
kontrolės idėjų skelbėja. -Tarp 
kitko p-ia Sanger Įrodinėjo, kad 
reikalinga vėsti kontrolę, kurį 
liestų silpnapročių veisimąsi.

__ „k '

Naujienų Koncerto 
darbininkai

A. Narbutas, A. Ambrazevičia, 
J. Gura, J. Gumauskas, J. Mi
laševičius, Dulinskas, S., Kurkia, 
Al. Mickevičius, Jr., Mrs. šmo- 
telienė, Misš šmoteliutė, Mrs. 
Ona Vilienė ir 5 veiterkos.

/ \Jeigu dėl kurios nors prie
žasties iš čia įvardytų asmenų 
tas ar kitas negalėtumėte da
lyvauti, tai malonėkite praneš
ti: 
ai

Naujienoms telėponu CAN- 
8500. ,

KĄ PIRKTI

“Naujienų 
programe. 
Rockfordo 
Jį sudaro

metinio
Dainuos 

mišrus 
sekami

stovus ir 
parengimo 
garsusis 
kvartetas.
dainininkai: p. Bronisė Šimai
tienė—sopranas, p. Ona Sin
kevičienė—alto, Jbnas Stružas— 
baritonas ir Juozas Bacevičius 
—tenoras.

Buvęs Superior teismo klerkas, 
Frank V. Zintak, (kairėj),, ku
ris buvo išteisintas kriminalio 
teismo. Jam btfvo iškeltas pi
nigų išeikvojimo kaltinimas.

Naujienų Tribūne Photo

Iš L K. P. Kliubo 
Pastoges

Draugo” redakto 
rius Šimutis su

Hitleriu

žemiau telpa sąrašas darbi
ninkų, kurie patarnaus “Nau
jienų” koncerte vasario 7 d. 
Sakalų svetainėj, 2343 S. Ke
dzie avė. Visi čia įvardyti 
žmonės prašomi susirinkti sve
tainėj 3:30 vai. po pietų:

V. Mišeika, V. Ambrose, J. 
kvietimas į bažnyčią pamal-' Zickus, Deringis, A. Smalęlis,

Vasario 6 dieną už velionio 
sielą įvyksta Brighton Parko 
parapijos bažnyčioj pamaldos. 
Šios dienos “Naujienose” kitoj 
vietoj telpa pranešimas ir už-

dykais rirhtai skaitytis, už vis 
daugiausiai su pajamų ištekliu
mi.

Ęet Midwest Stores kai tik 
tai ir turi galvoje. Ir todėl tie 
reikalavimai čia randa* savo vie
tas. Krautuvės pilnos įvairiau
siais dalykėliais prikrautos, sa
vininkai rūpinasi, kad visos 
prekės butų geriausios rūšies ir 
prieina'miausiomis kainomis su- 

! , t

piktos ir prieinamiausiai pirkę 
jams parduodamos. Tai jie len
gvai atsiekia, nes kiekvienas iš 
jų turi ilgų metų prekybinio pa
tyrimo.

Kalbant apie prekių kainas, 
reikia pasakyti, kad Midwest 
Stores kainos yra labai žemos. 
Tai yra dėl to, kad tos krautu
vės turi susidariusios koopera- 
tyvinę organizaciją ir turi nuo
savus didelius sandelius, kas su
daro galimybes pirktis dideliais 
kiekiais tiesiog iš gamintojų ir 
dirbtuvių. Tuo budu perkant 
gaunama prekes pigesnėmis 
kainomis ir kartu duoda gali 
mybės pigiau perleisti savo pir 
kėjams.

Tad kiekviena šeimininkė tu
su Midwesi 

r t

Kiekvienos šeimininkės die
nos klausimu yra valgių gami
nimas ir kasdien stovi, jos aky
se klausimas “ką pirkti”? Klau
simas opus ir todėl atsakymas 
turi būti surastas. (

Tačiau valgius planuojant vi
suomet reikia turėti galvoje tris 
svarbius faktorius: pirmas, į- 
vairumas, kad patenkinti visos 
šeimos skonį, antras, rūšis, nes 
iš gero maisto tegalima ir gar
džius valigus padaryti ir tre
čias — maisto kaina, šeiminin-
kei reikalinga su visais’ t.ais da- retų susipažinti

Stores skelbimu^ kuris šiandie 
telpa Naujienose. Tai geras vi 
dovas nusipirkti tinkamiausk 
mis sąlygomis. (Skelb.

Preferred by 
tfiillions 

to mayonnaise

A different, delicious
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try itl

Sutaupyki! nuo Maisto!
PIRKIT Iš MIDWEST STORES!

IŠPARDAVIMAS!
PENKTADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 5 ir 6 dd.

NAUJOS FLORIDOS

BULVES ”■ - s
“CAMPBELL’S”
TOMATŲ SRIUBA 3 kenai 20c

Sausio 28 d. Hollyvvood Svet. 
Keistučio kliubo valdyba ir ko
misijos turėjo susirinkimą tik
slui aptarti bėgančius, draugi
jos reikalus. Kad daugiau keis- 
tutiečius suinteresuoti susi
rinkimais, tai sekančiam susi
rinkimui pakvietė Dr. Strikolį 
skaityti paskaitą apie sveika
tą ir Al. Zabukienė padainuoti 
keletą dainų. Vajaus komisija 
ragina visus prie darbo, kad 
juo daugiausia suverbuoti 
naujų narių sekamame susirin-

Keistučio kliubas vra antra v
didžiulė pašalpinė organizacija 
Chicagoj. Priima narius nuo 15 
iki 45 irptų amžiaus. Kliubas 
moka $5.00 pašalpos savaitei 
ir $300.00 pomirtinės. Todėl 
kiekvienam asmeniui Keistučio 
kliube yra proga apsidrausti 
nuo nelaimės.

Kliubo susirinkimai laikomi 
pirmą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio adresu 2417 W. 43rd 
St. Prasideda 12:30 vai. po 
pietų. Sekančiame susirinkime 
vasario 7 d. visi draugai ir 
draugės privalo dalyvauti, ir 
kartų yra užsilikusios mėne
sinės duoklės, tai tie privalo 
jas sumokėti. Taipgi reikia pa
siimti pikniko laimėjimo seri
jų platinimui.

Sausio 2 d, tapo palaidota 
Keistučio kliubo narė Ona Stan
kevičienė Kazimierinėse kapi
nėse. Kliubas suteikė gėlių vai
niką ir karsto nešėjai palydėjo 
velionę į kapus. Keistutiečiai 
reiškia Stankevičių šeimynai 
gilios užuojautos.

—J. D. Bendokaitis

Nors visiems yra z žinoma, 
kad Hitleris su savo rudma'rš- 
kiniais laiko iškėlę kumščius 
ant Lietuvos nepriklausomybės 
ir laukia valandos, kuomet 
jiems pasitaikys proga Lietu
vos valstybę sutremti/ tačiau 
nepaisydamas šių faktų “Drau
go” redaktorius Šimutis praė
jusi sekmadieni “Draugo” kon
certe, kurio klausėsi apie 500 
publikos, mėgino kiek drūtas 
.pamėgdžioti Hitlerį. Rankas iš
kėlęs į viršų šimutis kalbėjo:

“Hitleris, vakar kalbėdamas, 
pareiškė pasauliui sekančiai: 
“Pasitraukit mums iš po kojų; 
čia eina Hitleris su vokiečių 
tauta!”

P-as šimutis,, triukšmingai 
pakalbėjęs dar keletą minučių 
apie komunistus ir kitus savo 
priešus, sekdamas Hitlerį palei
do obalsi: “Pasitraukit mums 
iš po kojų; čia eina ‘Draugas’ 
su lietuvybe ir tikėjimu.”

Manau, kad plačių komenta
rų nereikia, nes kas kieno idė
jas remia, to ir obalsiais vado
vaujasi. —Katalikas.

Velionies dailininko 
Justino Danielkos 

reikalu

“MIDWEST” DeLUXE
geriausios rūšies sv. kenas 27c

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

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

PIRKIT NUO LIETUVIO—TII< PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine & Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
3 sv. kenas 63c., 1 sy. kenas 21I/>^“CRISCO”

“LI’PTON’S”, Juoda arbata 14 pak.
DYKAI! KOMIŠKI VALENTINES SU
CRACKER JACK ...... ....... .... 3 pak. ĮOęį
“Midivest” PUIKUS APRIKOSAI aukšti kepai 2 už 29^ 
- ■ .......................m,.... ■ ,     1 . «■- .......... -          ............. .
Doles “Palm Island” Pineapple 15 unc. kenas 2 už 25<t

230

DAILY BUSINESS DIRECTORY
“JUSTICE IN TOMATO SAUCE
PORK & BEANS aukti 22 unc- kena!. 2 už 19c
“MIDWEST” PUIKIOS RŪŠIES
PIAUSTYTI BARŠČIAI No'.2 kenaiį 3 už 25c

i 5C

3 už 13c 
...... 5 sv.

“Midwest” ŽIRNIAI extra sijoti No. 2 kenas
PUIKUS KALIFORNIJOS '
MORKAI dideli pundai '..... ....
PUIKIOS GELTONOS CIBULES .
ŽALIEJI OBUOLIAI ..L.,..........*.5 sv. 240
PUIKUS FLOBIDOS SELEBIAI ............... 2 stemb. 90

Ryžių ar Kviečių ............ . g pakT *|

“Midwest” LŲNČIAUS mėsa^ .
“ZESTA” Kieta Salami Dešra______________________ _
PUIKUS W1SCONSIN LONGHORN SURIS svaras 25^
NEAPOLITAN SANDWICH KUKIAI ......   svaras
“Midwest” TOILETO popierius ............... 3 rolejiai 170

-- .------------ R.
svaras 28^
svaras 3SI

“Midwest” BLEACH kvortos būt., 100 plūs dep. už butelį

“CAMAY*’ MUILAS
“OXYDOL” 2 maži 17<-

/■■■■■—4.,už 25C.;
2 pakeliai 39c

KASOIENINIS BIZNIO SĄRAŠĄS—ALFABETO TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu payelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirki 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbime 
negalite susirasti ko ieškot* pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarčjc 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

® ANGLYS—COAL

5332

Pocahontas 
5 tonai ar

Mine Run Screened 
ar daugiau $7.40 tonas 

.Smulkesni $7.15 tonas.

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

Laidotuvių Direktoriai • Turtas ir Finansa
Reąl Estate and Finance 

PAUL M. SMITH and COMPA1 
Real Estate, Loans and Insurai 

Tel. BOULEVARD 2800 
Perkam, parduodam ir mainom r 
mus, lotus, biznius ir farmas; inš 
riname namus, rakandus ir aui 
mobilius. Taipgi turime daug g« 
namų pardavimui arba mainymui 
gerus bargenus; greitas ir teisinu 
patarnavimas. Reikalui priėjus kr 
pRitcs

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

JUOZAPAS

UDEIKI
- IR TĖVAS 
REPublic 8340

■ > ' ‘

LIGONINĖS- - 
HOSPITALS

Valdžios užlaikymas 
pabrango

» • * I

1934 metais kiekvienam Chi
cagos gyventojui — vyrui, mo
teriai ar kūdikiui (per capita) 
— Chicagos valdžios užlaiky
mas kaštavo po $36.02, o 1935 
metais valdžios užlaikym&s jau 
kaštavo $38.93. Taip pranešė 
William L. Austin, Jungtinių 
Valstijų cenzo biuro statisti
kas.

Visų gi valdžių (o ne vien 
miesto) esančių Chicagoj paja-. 
mos buvo 1934 metais $62.94 iš 
-kiekvieno asmens, 1935 metais 
jų buvo $75.41 iŠ kiekvieno as
mens (per capita).

Paul J. Ridikas, laidotuvių 
direktorius, nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukautojams, taipgi, 
kalbėtojams, pp. Mikui šilei- 
kiui, V. B. Ambrose^ Abekui 
ir p-niai Geležinienei, Chica- 
goa Lietuvių Beno nariams už 
mvJziką ir p-nui Lovick už gė- 
es. Visi viršmineti patarnavi

mai buvo nemokamai suteikti.
— P. J. Ridikas.

SUNBRITE” CLEANSER .....................1/3 kenai 14£
j . '•           '  ................    —" ... ........ .................. ............. . ...............

BIG KERNEL” paukščių sėklos 7 unc; pakel. 90

$100 PINIGAIS KAS SAVAITĘ DYKAI I 
TIK TAUPYKI^ MUSŲ KUPONUS!

NES PIClAuPIRK NUO

M1DWEST® STORES

ATYDOS!
kėjimais. Užganėdinimas garantuotas arba 
sužinokit apie musų kainas pirmiausiai.

Rakandų kainos kįla. Sensacinis 
atpiginimas kainų pas mus Vasario 
mėnesio išpardavime, girkit nupi
gintomis kaipomis, lengvais išmo- 
pinigai grąžinami. Atsiląnkykit ir

-L '

Central District Furniture Company
' JOSEPH. JOZAITIŠ, Mgr.

3621-23-25 So. Halsted Street,
. l . ■. . ...

ANGLYS! ANGLYS!
Negirdėtai nupigintomis kainomis 
Pocahontas Mine Run 4 ton. ar dau
giau $7.0P už toną. Kitos anglys 

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

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksas ^!xprešs 4405 S. Fairfield Av.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis,; 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligonines gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

• TAVERNOS

New Deal Inn Tavei
117 SO. HALSTED STREET 

HOT LUNCH—L1QUORS—WINI
—BEER—CIGARS AND

CIGARETTES
Bill Dudor and Gene Pietro

Haymarket 1378 Chicago, 1

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory ,9670.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Blterfs yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randas’ 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge 
ra gyduole dėl vidurių ar kitų ne 
smagumų. Plačiai yra parduodama* 
aptiekose ir vartojamas Tavernose, 
geras gerti su degtine ir be degtines 
Reikalaukite 
ras Biterio. 
Canal 1183.

639

LUCKY INN
Pranešu visiems Chicagos draugai 
ir pažįstamiems, kad esu nauja 
Taverno biznyje. Įvairiausios rųši 
degtine, vynas Rheingold alus 
cigarai—stalai dėl šeimynų ir mc 
ginų. Savininkas ristikas STANLE 
BAGDONAS. Tel. Lafayette 70 

2448 West 47th Street

visi ir visados Saluta-
Pašaukite telefonu

West 18th St. 
CHICAGO. ILL.

CONRAD’S
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Moderniškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $1^.00. .

Tel. Englewood 5883—5840

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

šviežus kasdien.
GILLS DELICATESSEN 
3321 So. Morgan Street 

Pristatome — Boul. 3753

LUCKY INN
Musų naujai atidarytoje ir Išpuošt 
je užeigoje Lucky Inn randasi jvt 
riausios rųšies degtinė, vynas, Pab 
Blue Ribbon Beer, cigarai—pie 
laiku Šilti valgiai, užkandžiai 
mandagus patarnavimas. Savinink 
MARY BUTKUS ir TONY JACUI

TeL Yards 5299
3827 SO. EMERALD AVENUE

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Nanjie-

Telefonai visų Departamentų 
HUMBOLDT 1392

STENSON BREWING
COMPANY

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

1753-1759 N. D AMEN AVĖ 
CHICAGO.

Happy Hour Tavern 
STELLA SHURNAS, Savininke 
Tavern Pale Beer 

3106 SOUTH HALSTED STREEr 
Puikiausi dėgtinė ir vynai.

Telefonas Victory 7523 
CHICAGO, ILL.

I
nu” neturėtu būti. pirkite s^vo apieiink&»

. 1 . - ■ -J krautuvėseM

Tel. Wellington 1932 
OAKDALE TAVERN 

Dorothy Pask-Poškevičienė, Sav. 
Skanus užkandžiai kasdieną. Kept 
vištiena šeštadieniais. Alus—Vyne

---- Degtinė.
CITIZENS BEER. 

1900 OAKDALE AVENUE 
(prie 2900 N. Lincoln Ave«)

l, ■ ■ * . » .'.t -AJte. •' ", • * '■ . ■:*-
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MUZIKOS ŽINIOS GALITE LAIMĖTI 
$100,000 .

e

Į—I II ...R . ....................................

Ražo NORA 
.... ......................... ....................... .

LULU BABEN-MICEVIČIENĖ 
Smuikininkė

je pagarsėję žmonės, kaip Lotus! 
Victor Saar ir Eelix Borowsky, 
buvo jos mokytojai harmonijos, 
muzikos istorijos ir t. t. 
Dėl akademiškų dalykų ji lankė: 
LaSalle institutą.

Užbaigus savo kursą kolegi
joje, ji turėjo ambicijos siekti 
dar aukščiau ir gryžo mokyk-' 
lon studijuoti, kad užsitarnavus' 
“bachefor’s” ir “master’s” Jaip-; 
snius. • ‘

Tuom tarpu ji pateko fakul- 
tetan Beethoven Konservatori-, 
jos, kurios direktorius yra mu
sų gerai žinomas muzikas p. 
Antanas S. Pocius.

Būdama malonaus budo ir

Old Gold kontestas siūlo jums 
amžiaus progą

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street

Tek Repųblic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų. ;' 
Kas ateis jsu šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis.

Jus galite išlošti vieną iš 1,000 
piniginių laimėjimų sumoje $200,000,' 
Įstodami* j OLD GOLD CIGARETŲ 
kontestą. Pirmas laimčjimas yra 
$100,000, Yra, be td, dar 999 kito
kių laimėjimų- Kontestas susidaro 
iš paveiksluotų mįslių sprendimui 
serijų.'Nueikite pas artimiausj rigar 
retų ’dylerį ir paprašykite Old Gold 
mįslių paveikslų DYKAI, kartu su! 
taisyklėmis ir detalėmis apie kon- 
testą. Ėia nėra nė triksų nė gaudy
mų, Tik jūsų gabumas laimi. Labiau- 
Sušvelnintas Old Gold siūlo jums 
amžiną progą. Sekite Naujienas dėl 
tolimesnių žinių. ,

(Skelb.)j

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE-, 
MIESčIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 
. ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882 
ANGLYS! 
ANGLYS!

■ . .'1. <

PADEKITE MUMS 
DRABUŽIUS NUSI

KRATYTI!
2000 NEATIMTŲ ir niekeno 

nevartotų

PRIMESTŲ 
DRABUŽIŲ 

KAUTŲ

CLASSIFIEDADS CLASSIFIED ADS
>...... ■■ Į ............................--------------------Į------------------ rrn'J

Mezgimo Dirbtuvės
___ —-Kpitting Mills
■ » - « ...    __ — — .

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4S65
THE BRIDGEPORT 
, KNITTING MILLS 

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

DIENIAIS.
Telefonas 

VICTORY 3486.
504 WEST 33-rd STREET
■■ -r ,
FuriGture & Fixtures 

Rakandai-Įtaisai

AUGŠČIAU

PAMĖGINKIT ĮSIGYTI 
PIGIAU

Help VVanted—Malė 
Darbininku Reikia

IEŠKO jauno vaikino ar vyno—ne- 
vedusio kepėjo pagelbininko darbui.

11749 So, Michigan Avė.

REIKALINGAS JANITORIUS. Ge
ram žmogui gera vieta; visas dar
bas viduj ir šutai ir taipgi ant visa- ' 
dos; valgis, guolis ir maža mokaes- 
tis. M. Sinkus, .1447 So. Hamlių Av.L I E T U V I Š K A

Paukščių Krautuvė 
3022 West 59th Street 

Penktadienį ir šeštadienį pirmos rų- 
šies .vištų ir kiaušinių specialus iš
pardavimas. Pirkit paukščius ir švie
žius kiaušinius čia.

HIGH GRADE POULTRY CO.

Čia tai naujiena— 
vaikams 

Z

P-lė Alice Beyer, rankdarbių 
direktorius Chicagos parkų dis- 
trikte praneša, kad maži vaikai 
ir mergaitės galės ateity gauti 
iš miesto parkų žaislų, kaip 
kad kiti gauna knygų iš kny
gyno. Pažaidę savaitę kitą, Vai
kai turės sugrąžinti žaislus par
kui, o pasiimti namo kitus.

PARKWAY 
TAILORS

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksait 
ir sipkom. Taipgi fttoru fikčerius dėl 
oile kūno biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksua. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm- negu pirkaite kitur.

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

■ CALumet 5269. 4 
(Naujoj Vietoj)

H elp VVanted—Female 
Darbininkių reikia

JAUNA MOTERIS suprantanti 
namų darbą—prižiūrėti 2 mažus 
vaikus, būti, skalbimas, $5.00 prad
žiai. Avenue 5388.VIENINTĖLĖ KRAUTUVĖ — 

NETURIME SKYRIŲ

Jeigu paveldėjimas talento ir 
išauklėjimas atmosferoje, ku
rioje nuolatos buvo pabrėžiama 
muzikos grožė, jos svarba ir 
naudingumas musų gyvenime, 
yra turtas (ir niekas negali sa
kyti priešingai), tai ponia’ Lulu 
Raben-Micevičienė yra viena tų 
laimingųjų, kuriai/teko tas tur
tas.

Jos šeima gyveno Nėbraska 
C;ty, Nebraska. Tėvas buvo gy
dytojas, o motina profesionalė 
pianistė, baigusi Karališką Kon
servatoriją Kopenhagen’s, Da
nijoj. Jos patarnavimas buvo turėdama ypatingą gabumą ki- 
dažnai reikalaujamas, tai ro-: 
Įėję solistės, tai kaipo akompa- 
nistės ir mokytojos. Jaunutė 
Lulu girdėjo ir matė muzikali 
yeikimą apiq save nuolatos. Jų 
namas buvo pavestas į studiją 
ir recitalės buvo duodamas ja
me kas mėnuo. Pati tuomlaiki- 
nė p-lė Raben pirmiausia iš
moko pianą skambinti ir pradė
jo rodytis publikai būdama vos 
penkių metų amžiaus. Vėliau 
joe tėvas dovanojo jai smuiką, 
bet suradimas gero smuiko mo
kytojo tokiam mažam mieste
ly buvo problema, su kuria 
jiems teko susidurti. Tačiau 
turint didelį patraukimą prie 
smuiko, jai nebuvo per sunku 
arba per toli važinėti net į O- 
maha ir Lincoln, Nebr., kad im
ti smuiko lekcijas iš geresnių 
mokytojų. Visą tą laiką piano 
studijas ir harmoniją ji tęsė 

,pas savo motiną.
Pradėjus lankyti aukštesnę 

mokyklą, ji įstojo į specialius 
kursus, kuriuos mokykla teikė 
savo muzikos studentams. Ji 
taipgi skambino pianą, ir griežė 
smuiką šios mokyklos orkestso- 
je. BUdam. Jjktąj še^obkos; 
metų amžiaus ji jau baigė mo
kyklą (high school). Kadangi' 
Dr, Raben manė, kad jo duktė 
yra per jauna palikti namus ir 
lankyti mokyklą svetur, tai se
kančius du metus Lulu išimti
nai studijavo muziką, lankyda
ma Omaha mokyklą orkestra- 
lių instrumentų, kurioje, apart 
smuiko, ji studijavo harmoniją 
ir įgijo orkestralį išlavinimą. 
Bėgyje tų pačių dviejų metų 
ji taipgi mokino piano ir Smui
ką Nebraskos Valstijos Mokyk
loj neregiams. Kadangi šie mo
kiniai nematė, tai jie nežinojo 
jų mokytojos amžiaus, kitaip 
jie nebūtų turėję užsitikėjimo 
ir butų abejoję kpmpetentišku- 
mu tokios jaunos mokytojos, 
kaip kad p-lė Raben tuomet bu-' 
vo.

Kaip tik tuo laiku didmiestis' 
Omaha steigė savo simfonijos 
orkestrą, |r p4ė Raban turėjo: 
malonumo būti narė šios svar
bios įstaigos, grojidama joje 
net per du sezonus.

Pagaliau, kai jau ji buvo ke
liais metais vyresne, jos tėvai 
sutiko, kad tolesniam tęsimui 
jos mokyklos ir ypatingai mu
zikos Lulu vyktų j Chicagą. 
Čia atvykus ji tuojau įstojo j 
Chicagos Muzikos Kolegiją, ku-' 
rią prieš kiek laiko jos sesuo 
ir kiti giminės lankė ir baigė. 
Būdama jaunuolė, energijos 
pilna ir norėdama veikti ir 
dirbti, p-lė Raben tuojau, pada
rė pažintis ir netrukus turėjo 
gan nemažą skaičių savo mo
kinių, ir tokiu budu pasigelbe-i 
jo sau, kad užmokėti tiems 
aukšto r' laipsnio mokytojams, 
pag kurijos p-lė Baben pasirin
ko mokintis konservatorijoje. 
Smuiką mokinosi ir rodos, kad 
ir dabar mokinasi, pas Leoii 
SamentinL Jis yra įžymus, pir
maeilis ir skaitomas vienas ge
riausių smuiko mokytojų Ame
rikoje. Vargonus ir pianą stu
dijavo pas Gordon C. Wedertz. 
Ir tokie muzikaliniame pasauly-

Ws .mokinti, neprabėgo daug 
laiko, kaip p-lė Raben turėjo, 
skaitmeningą klasę mokinių, ■ 
tarp jų nemažai ir lietuvių. 
Būdama ypatingai sudominta 
lietuvių veikimu, jų noru ir pa
siryžimu atseikti ką gražesnio, 
p-le Raben pradėjo sekti jų dar
buotę ir neužilgo pati ėmė ak
tingą rolį joje.

Ir buvo rodos 1927 metuose,, 
lygiai deš-’ms metų atgal, kuo
met ji dalyvaudama kaipo so
listė viename musų koncerte 
taip sužavėjo musų gerą biru- 
tietj ir didelį dailės mylėtoją,į 
Aleksandrą Micevičių, kad ne
užilgo jiedu apsivedė. Aišku, 
dabar ponios Micevičienės domė 
lietuvių dailės darbuotėje dar 
ča’ugiau sustiprėjo, jos pažintys 
padidėjo, ir lietuvių progresas 
ir visi pasisekimai pasidarė jos 
širdžiai daug artimesni.

1929 metais ji prisirašė prie 
Chicagos Moterų Simfonijos 
Orkestros, kurioje dalyvauja ir 
po šiai dienai. Ji taipgi yra’ na
rė Phi Beta Sorority ir Chica
gos Artistų Asociacijos, ir da
lyvauja jų veikime.

Jos mokįnijų^'; klasės - įšaugx>į 
taip, kad ji turi jas netik vie
noj Chieagoje, bet net ir prie-Į 
miesčiuose,) ir jos studentai tu
ri progos pasirodyti koncertuo- 
se įvairiuose miesto parkuose ir 
vidurmiesčio recitalės svetainė-;

Iki praėjusio ketvirtadienio 
Chicagos raudonojo kryžiaus 
skyrius jau buvo gavęs $905,- 
856 aukų nukentėjusiems dėliai 
patvynių.

SOČI AL SECURITY
BLANKAS IR FORMAS GALI

MA GAUTI PAS

J. P. Varkala
.3241 So. Halsted St.

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

reikalavimų.
' M •’

405 E. 61 gatvė
ARTI SOUTH PARK

ATDARA: VAKARAIS IKI 9 V. 
SEKMADIENIAIS IKI PO PIETŲ

■ I »«*»<««!

užsimokėti duokles. —W

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI MŪRINIS, kampi

nis namas su Tavernų ir Lunch- 
room; yra. kambariai viršuj. Biz
nis išdirbtas per 15 metų. Priešais 

'didelių dirbtuvių. Priežastis pardavi- 
Į mo—liga. Nuosavybė cash—nėra 
įmorgičių. 1858 West 39th St.

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems-—Vestuvėms— 

Batfkietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue 
'' Phone LAFAYETTE ‘5800

Siunčiam Gėle* Telepram* Į VUm
Pasaulio Daliu *

LOVEIKIS
KVIKTKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bank!etams 
ir Pagrabams

B3PA. So. vlalsted St
1 ei. BOUJevard 7.314

**••***>>■ * *

PARSIDUODA BUČERNĖ ir Gro- 
sernė labai pigiai. Pardavimo prie
žastis—patirsite ant vietos, šaukit 
Telefonu Canal 1964.

AUKSINĖ PROGA
GREITAI parsiduoda valgykla 

(Lunch Room), geroje vietoje prie 
didelės transportacijos, biznis eina 
■gerai. Pardavimo priežastis}, savinin
kas gavo Civil Service darbą. Atsi
šaukite. 1642 West 47th Street.

Personai
Asmenų Ieško

MERGINA NAMŲ DARBUI be 
skalbimo ir virimo, $7.00—kamba
rys ir užlaikymas. Kreiptis Monroe 
1388, Piersanti Accordion School, 
930 Blue Island Avė.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo—valgis ir kambarys—mokes
tis pagal sutarimą. 4120 South 
Maplewood Avė.

REIKIA PATYRUSIOS vęiterkos 
restaurantui $9:00 savaitėje ir die
ninės virėjos. 1745 So. Halsted Si.

MERGINA PADĖTI PRIE NAMŲ 
darbo ir vaiką . prižiūrėti—‘pusdie
niais, kartais vakarais. $5.00. Ro- 
gers Park 1962.

MERGINA ar moteris namų dar
bui, mėgti vaiką—nėra' skalbimo, 
$5—$6, kambarys ir užlaikymas.

Bittersweet 0578,

MAINYSIM ANT NAMŲ 5 far
mas Illinois, Indiana, 
gyvuliais maišinomis 
dinkais. Farmos turi 
čius ir be morgičių, 
John Farmer, 6112 South Komens- 
ky Avenue. _________

. Real Estate For Sale

Michtgan, su 
ir gerais bu
mą žus morgi- 
arti Chicagos.

SLA 129a kuopos susirinkimas įvyks nędčlioj, vasario 7 d„ 1 v. 
po piet, J. Patrąusko svet, 1750, S. Union'Avė. Visi pra
šomi dalyvauti, nes yra daug svarbių reikalų- aptarti. Ir 

Pankauskas, fin. rast.
SLA 178 kuopos susirinkimas įvyks vasario 7 d. 1 vai. p. p. 

F. Žilinsko svet., 3244 W. 111 St. Kviečiame visus narius 
atvykti, nes yra svarbių reikalų aptarti, apsimokėti mo
kesčius, kad nelaimei įvykus netaptumėte suspenduoti ir 
atsiveskite naujų narių. Po susirinkimo daktaras kvotėjas 
skaitys prelekciją. —B. W., koresp. 1 į...

Illinois. Lięt. Pašęjpoš Kliubo matinis siisirinkiįnąs bus šįvakar 
Lieluvių-^^IJtorijoj, 3133 t S. ‘Halsted st '^antram aukšte, 
7:30 vai. Visi k'liufeiečiai būtinai atvykite. A, K^ulakis, ras, 

SLA 260 kuopa laikys savo mėnesinį susirinkimą sekmadienį, 
vasario 7 d. kaip 2 valandą po pietų, • Schųlts svetainėje, 
2442 W. 69 St, Prašome narius a’tvyktr kuo skaitlingiau • 
šiai ir atsivesti naujų narių. Prašomi nesivėluoti į susi
rinkimą, nes reikalas bus užbaigti- susirinkimą anksčiau ir 
vykti į "Naujienų” koncertą. Liutkuj, sekr.

M. D. "Apšvieta” mėnesinis susirinkimas įvyks sakmadienį, 
vasario 7 dieną, 2 vai,, p. p. Sandaros svetainėj, 812 W. 
33 gt. Visos narės malonėkite atsilankyti; yra svarbių rei
kalų aptarti. —A. M-nė.

pAIEšKAU SAVO DĖDĖS Frank 
Meškausko, kuris apie 30 metų at
gal gyveno Herminie, Pennsylvania. 
Prašau jį patį ar žinančius apie jį 
atsišaukti—Busiu dėkinga.
Anna Meškauskaitė, 10320 South 

Wallace St., Chicago, III.

A. f A.
ONA ŽIČKIENĖ 

po tėvais Lavickaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

S vasario 2 dieną, 7:37 vai. rytą 
1937 m., sulaukus pusės amž.,/ 
gimus Tauragės apskr., Ada
kavo par.. Očikų kaime.
/ Amerikoj.„„išgyveno 36 metus.

Palikim ^'d'ideliame nuliudime < 
vyrą Mikolą; 5 dukteris: Mo
niką, Oną, Rūtą, Prancišką ir 
Josephine, 3 sūnūs:, Mikolą, 
Juozapą ir Pranciškų, seserį 
Rozaliją Šlažienę, 3 brolius: 
Jurgį. Pranciškų ir Antaną 
Levickus ir daug kitų giminių, 
o Lietuvoj brolį Vincentą ir 
seserį Marijoną.

Kūnas pašarvotas 3416 So. 
Lituanica Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštad., Vasario 6 dieną 

’ 8 vai. ryto iš namų į šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje : 
atsibus gedulingos pamaldos ■ 
už velionės sielą, o is ten bus ; 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. ' Onos Žičkienės ' 
giminės, draugai ir pažįstant i 
esat nuoširdžiai kviečiami da- , 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:
Vyras, dukterys, sunai, sesuo, 

broliai ir kitos giminės.
Patarnauja laid. dir. J. F, Eu- j 
deikis, tel. Yards -1741,

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda dviejų aukštų muro 

namas 5 ir 6 kambarių. Furnace 
apšildymas. Parsiduoda už $3756. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitųbar- 
genų.
■<nfjZu & MIGKEVICE and GO.

€816 So. Western Avenue 
Hemlock -0800.A1A

ONA SHERPETIENĖ 
po tėvais Balčaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
5 d., vasario mčn., 1936 nu, su
laukus pusės amž., gimus Tau
ragės apskr., Šilalės par., Ju
saičių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Domininką, sūnų Anta
ną. dukteris Marijoną Kuchin- 
skienė ir žentą Mykolą, Kos- 
tanciją Alutis ir žentą Antaną, 
Oną Harper, žentą Russel', Ste
ką Tlaum, ir žentą Edward, 
Ruth Adams ir žentą Leonard 
ir gimines.

LIŪDNAI ATMINČIAI 
MUSŲ MOTERIES ir MOTI
NĖLĖS bus laikomos šv. Mi
šios Šv. Jurgio parap. bažny
čioje 11 d. vasario, 1937 m., 9 
vai. ryto. Kviečiame visus gi
mines. draugus ir pažįstamus 
atsilankyti j pamaldas. Musų į 
brangioji motinėlė niekuomet ' 
neužmiršime. Tu pas 
nebesu grisi, bet mes 
ar vėliaus pas tave 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame,
Vyras, dukterys, 
giminės.

71 ir BELL AVENUE (buvusi 
Irving) 1% aukšto 2 flatų freimas, 
furnace šiluma, garažas, .... $3800 

California ir Adams St. 2 flatų 
muro 6 kambarių, furnace žiluma, 
kaina ,.....................     $5090

€5-ta ir Campbell, 6 kambarių 
karštu vandeniu šildomas muro 
bungalow, garažas ....... $5500

WEST HIGHLAND REALTY CO.
8110 So, Ashland Avenue 

Te!. Stewart 3601

Iš jos mokinių, kurie yra nu- 
' progresavę gan toli ir turi gra
žias. vietas muzikos J>asaulyje, 
galima paminėti Adomas Mieec 
vičius, kuris yra antras violis- 
tas Illinois Simfonijos Orkest
ro je, ir p-lė Kazlauskaitė, kuri 
turi gerą vietą pietinėj Jungti
nių Valstijų daly.

P-nios Raben-Micevičienės as-i 
meniškas dalyvavimas progra- 
me visuomet buvo klausytojams 
užtikrintas ^malonumas, ir “Nau’ 
jienų” koncerte šį sekmadienį, 
apart pildymo įdomių ir sunkių: 
smuiko kurinių, ji suteiks dar; 
smuiko oibligato numeriui, ku
rį dainuos musų mylima ir vi-; 
suomet laukiama dainininkė; 
Genovaitė Ėidiškiutė-Giedraitie-! 
ne. Pridėjus prie šių dviejų 
menininkių dar musų gabųjį: 
pianistą p. Joną Byanską, kuris 
juodviem akompanuos, galima' 
drąsiai pasirodyti ir kritiškiau
siai pulbikai.

Tad iki pasimatymo šį sek
madienį, vasario 7 d., “Naujie-i 
nų” 23-čiame metiniame paren
gime Sokolų svetainėja.

L.

.      mm    I—1—■— II įmini  K

PARENGIMAI

TIKRAS BARGENAS norintiems 
geros vietos investirientui arba už- 
darbio—biznio,—2 lotai prie 674x>s 
arti Western Avė, parsiduoda pi
giai. A, N. Masiulis and Co., 6<641 
So. Western Avė. Republic 5550.

***

Bazarą ir šokius rengia jaunosios Birutės šokių mokykla Ą. 
Andrejevui vadovaujant, šeštadieni, vasario 6 d. 7 vai. va
kare, Sandaros svet., 814 W. 33 gat. Mfenėkite atsilanky
ti kuoskaitlingiausiai ir*paremti Jaunąją Birutę. A» M-nė.

M p

mus jau 
anksŠiaus 
ateisime.

DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA 2 pagyvenimų po 

5 kambarius naujas muro namas, 
2 kanų garažas, karštu vandeniu šil
domas, randasi Manofette Parko 
apielinkėje. šaukite—Vaičaitis, Re- 
public 8619,

Remkite tuos, kurie 
,' garsinasi 
“NAUJIENOSE”

žentai ir
NORIU MAINYTI 4 pagyvenimų 

fiatą, kuris randasi 1721 Atlen st. 
Chicago je i South Chicago propertj.

CHAS SHUMILAS, 
1721 AUen St., Chicago, IIL

Pavasaris nebetoli. 
Nuosavybes kainos 
kjla.
Neatidčliokit.

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainoj 
prieinamos, UŽ pakartoji' 
mus duodame gera nvo« 
laida.

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

Franas ir Marcele
Duktė Valerija Di

li U K-MARCELE
VALERIJA ir

GIMINES.

DIŠIUS

mus. 4314

Shliukai ir
saitė.

TĖ

Metinės Mirties Sukaktuvės
Už $4500 PARSIDUODA DU PO 

5 muro namas arti Kedzie ir €6th 
St. 6 kambarių muro bungalovv ar
ti 65th ir Artesian, parsiduoda už 
$5,300, 

6112 So. Komensky Avenue. 
Grovehill 1965.

JUOZAPAS
Kuris persiskyrė su šiuo pa-

sauliu vasario 6 d 1936 me-

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
TOWN OF LAKE

| STELLOS IR BRUNO JUDEIKIU, 
TA VERNO ATIDARYMAS įvyksta 

RYTOJ, VASARIO-FEB. 6, 1937.
4512 South Wood Street

Bus gera muzika, šokiai, gardus užkandžiai, geras alus, gardi ariel
ka ir vynas. Visi musų -draugai, kaimynai ir pažįstami esat širdin
gai užprašomi. BRUNO IR STELLA JUDĘIKIAI

».W>.HWRF«^Wi-<if^ii> . .............. . R,,.... 1 omri ->IW - H-H.l.nil MUR--------
/

—r----- '-į—----- »--- —- rn* itt “rT---- ----------- -f j

Pinigu Taupytūjams Išmotam
Kiekvieno Asmens Pinigai 

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

Morgičiy

Standard Federal
. - }' • * 1 4 - »-■" ■ <

. Savings & Loan Association of Chicago •
2324 S. Leavitt St. Juštin Mackewich, Prez. < TeL Canal 1679

tuose, sulaukęs 43 m. • amz
Paėjo iš Lietuvos Panevėžio
apskričio, Pušalotu parapijos

DABAR LAIKAS
Pagarsint Farmas 

—PARDUOT 
—MAINYT

Skaisgirįų kaimo.
Tapo palaidotas vasario 9 d 

ir ilsis amžinai nutilęs Šv. Ka
zimiero kapinėse. Už velionio 
sielą bus atlaikytos
mišios vasario 6 d., 7-tą vai. 
ryto Nekalto Prartdėjmo Pa- 

parapijos 
Brighton Parke

nelės švenčiausios
bažnyčioje,

šventos

Kviečiame visus gimines ir
pažinties draugus j bažnyčią į 
pamaldas, cu-iš bažnyčios į na

Archer Avė. pietų.

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka

Kviečia

Nuliūdę:
MOTERIS



*

Rockfordo Liet. Kvartetas Bene Seniausias Amerikoj 
vienas iš senesniųjų daininin- 
kų-artistų. Užsiinteresavęs dai
na nuo 1913 metų. Su jo pa
galba čia buvo suorganizuotas 
Kanklių choras, pirmas Rock
fordo lietuvių istorijoje. Tam 
chorui dąug’ darbavosi ir daina
vo. šiandien nei viena drama; 
comedija ar operetė ba jo ne-

Dainuos “Naujienų” Metiniame Parengi 
me ši Sekmadieni, Vasario 7

Vakaras įvyks Šoko! svetainėj, 2343 S. Kedzie Avė.

’ J. STRUŽAS, O. SINKEVIČIENĖ, J. BACEVIČIUS ir 
« B. ŠIMAITIENĖ.

Kelmės bažnyčios chore, Lietu
voje. Ir dabar ji tik gyvena 
dainoje. Ji yra Rockfordo 
žvaigždė — pažiba, kaip 
patys rockfordiečiai.

Kvarteto dainininkai

Tarp artistų, kuriuos užpo
ryt publika išgirs Metiniame 
“Naujienų” Parengime, bus ke
turi žymus dainininkai iš Rock- 
ford, III.

Jie sudaro garsųjį Rockfor- 
diečių kvartetų, kurį Chicagoje 
retai kam teko girdėti.

Bacevi-

Dainininkai yra Bronisė Ši
maitienė, Ona Sinkevičienė, Jo
nas Stružas ir Juozas 
čius.

P-ia Šimaitienė turi 
soprano balsą. Būdama 

grazų
14 me-

tų amžiaus, ji pradėjo giedoti

sako

Ona. Sinkevičienė yra buvusi 
Chicagos “birutietė”, visų 
Rockfordo lietuvių gerbiama. 
Ji luri stiprų ir malonų kontr
alto balsą. Ji tankiai svetimtau
čių viliojama j jų parengimus 
ir daug kartų gražiai pasirodė 
per vietos radio stotį WR0K.

Baritonas, Jonas Stružas yra Rockfordo kvartetas yra be- Liųdkevičius ir Algirdas Rulis.

Tenoras Juozas Bacevičius, 
:aip ir visi kiti Zanavykai, gy
vena tik tam, kad dainuoti. Dū
lamas 14 metų amžiaus, 1906 
netais, j. s jau dainavo St. Šim-s 
;aus chore, Suvalkų mieste, 
.alke atostogų surengė kon> 
ertą Suvalkų Lietuvių Draugi
ai. Tai buvo pirmas viešas lie- 
uvių pasirodymas. 

/ ...
Rockforde suorganizavus

Canklių chorą, 1913 metais, J. 
Jacavičius paliko vedėju. Užė- 
us karui, choras išsiskirstė. 

Po karo buvo suorganizuotas 
choras, “Mirga” ir vėl J. Bace
vičius vadovavo. Politiniams 
kivirčams užėjus lietuvių tarpe 
ir šis‘choras išsiskirstė. Po il
gos pauzos J. Bacevičius pra
dėjo vadovauti komunistų cho
rui, o vėliau, sklokininkams ir 
kartu lankė muzikos mokyklą. 
Lavina baisa ir liekamais vaka- 

9

rais dainuoja Mendelsono Kliu- 
bo chore, kurio tikslas yra loš
ti pirmaeiles operas.

J. Bacevičius lietuvių t^arpe 
visada dalyvauja, nuo bankieto 
iki rimčiausio muzikališko pa
rengimo. /
Kvartetas seniausias Amerikoj

Kiti artistai
‘‘Naujienų” Metinis Parengi

mas įvyksta šį sekmadienį, va
sario 7 d., Chicągo Sokol sve- .. x ■* •
tainėje, adresu 2343 So. Kedzie 
ayanue. Be Rockfordo Kvarteto 
programe dalyvauja sekami 
dainininkai: Genovaitė šidiš- 
kiutė-Giedraitįeųe, Gene Lukas 
ir Pranas Jakavičįus; dalyvau
ja ir s'muikinink^Lulu Raben- 
Micevičienė ir šokėja Josephine 
.Aleksiutč.

“Uošvė į Namus, Tylos
x) Neriebus”

Be to, penki bene gabiausi 
lietuvių aktoriai Chicagoje su
vaidins nepaprastai juokingą 
vieno akto, komediją, “Uošvė į 
Namus,- Tylos 'Nebebus”. Tie

NAUJIENOS, Chięago, UI.

ne seniausias . Amerikoje. Jis •frrNTVl?I>Q A T susiorganizavo 1917 metais, i 1 VEKbAL P
STORESkad daina žadinti • lietuvišką 

įlvasią. Jo nusistatymas yrą. 
grynai meniškas, ir nėra tos 
draugijos Rockforde, lietuvių 
ar svetimtaučių, kur nebūtų te
kę. dainuoti. Visuomet dainavo 
ir dainuoja grynai lietuviškai.

Kvartetas pasiaukavusiai dir
ba SLA 77-tai: kuopai, nes visi 
yra tos kuopos nariai. Kuopa 
dainininkus pasiuntė Clevelan- 
do Seiman delegatais, kur Jie 
dalyvavo 50 metų jubiliejaus 
koncerte.

Kvarteto repertuaras yra la
bai platus ir galimą užtikrinti, 
kad “Naujienų” Metiniame pa
rengime jis suteiks klausyto
jams nuoširdžių, skambių lietu
viškų dainų puotą.

spe- 
ir 6

šviežus .maisto produktai, 
cial dvi dienas, vasario 5

šeimininkės, kurios nuolat 
perka Universal Foocį Krautu
vėse, žino, kad šiose krautuvėse 
visuomet gauna’ šviežius maisto 
produktus ir pigesnėmis kaino
mis. '

Šią savaitę, dvi dienas, penk
tadieni ir šeštadieni, vasario 5 ’ ’ z
ir 6, maisto kainos dar labiau 
atpigintos, negu kada nors pir
miau. šeimininkės turėtų pasi
naudoti šia nepaprasta proga.

O lietuviai groscrninkai, ku
rie dar nepriklauso prie Univer
sal Grocery Co., (3150 W. 51 st 
St.), turėtų nuvažiuoti ir prisi
dėti prie šios sėkmingos organi
zacijos.,

Priklausyti prie organizaci
jos, ypač groserninkams ir bu- 
černinkams, visuomet apsimoka. 
Juk nebereikalo žmonės turi 
priežodį: “Vienybėje, galybė.”

Pavienį groserninką grandi
nės krautuvės nustelbia ir iš
stumia iš biznio. Visai kitaip 
yra kuomet priklauso prie or
ganizacijos. Sujungtomis jėgo
mis galima atsilaikyti, kad ir 

■ prieš galingas grandines krau- 
i tu ves. Nesigailės tie grosernin- 
i kai prisidėję prie Universal 
Grocery Co. jei paklausys šių 
mano žodžių.

- Biznio žvalgas.

Programas prasidės 4 vai. po 
pietų. Įžangos bilietai bus po

aktoriai yra pp. Nora Gugienė, 40 centų. —R. 
Petronėlė Millerienė-Petraičiutė,1 

\A; Zavistaitą-Naųsėdienė, B. Pirkite savo apielinkčs 
krautuvėse

Nuteisė du Latvius 
Kalėjiman už H. 0. L.

C. Paskolą
Priešinęsi teismui, kuris įsa
kęs atiduoti valdžios ištaigai 

nuomą.

Apskričio teisėjas Fardy nu
teisė Charles ir Lenore Ster
ilus, du apysenius Melrosc 
Parko . latvius į kalėjimą še
šiems mėnesiams. Jie turės at
sėdėti bausmę už nemokėji
mą Home Owners Loan Kor
poracijai $25.00 į mėnesį už 
paskolą. Tai yra nuoma ku
rią gauna iš namo.

Sternai yra latviai. Bet Stan
ley Pieža, Chicago American 
reporteris, kuris su jais turėjo 
pasikalbėjimą, sako, kad la
bai gerai vartoja lietuvių kal
bą. Sternai yra iš Licpoj&Us.

Jų namas randasi -adresu, 
1311 N. 18th street, Melrosc 
Parke.

Automobilio Nelai
mėje Sužeistas Ed

vardas Malcevič
Nuvarytas nuo kelio, įvažiavo 

į stulpą

SUMMIT — Namie guli ir 
gydosi Edvardas Malcevič, 
5416 South Mariem avenue, 
jaunas p. Malccvičienės sū
nūs.

Jis buvo sunkiai sužeistas 
automobilio nelaimėje. Važia
vo automobilyj įsu draugu, na
kties laiku. Kitų automobilių 
šviesų apjakintas ir vengda-

Penktadienis, - vas. 5, 1937

Rytoj bus Paskelbti 
Vardai Aukavusių Rau

donam Kryžiui
Rytojaus “Naujienų” nu

meryje bus paskelbti vardai 
lietuvių, kurie aukavo Raudo
nam Kryžiui, potvynio nuken
tėjusių sušelpimui.

Aukų rinkimui vadovauja p. 
M. Zolpienė, Chicagos Lietu
vių Moterų Lygos pirmininke.

Išeina už vyro Pp. 
, Mineikų duktė

BRIDGEPORTAS Jono ir 
Bronislavos Mineikų, 3147 So. 
Emerald avė., jauniausios 
dukters Lucillc Mineikiutčs į- 
vyksta jungtuvės su jų kai
mynu jaunuoliu John Franko- 
witch, gyvenančiu tame pa
čiame name.

Jungtuvių apeigos atsibus 
St. David’s bažnyčioje 2:30 
valandą popiet šeštadienį, 
vasario 6 d.

Kadangi jaunųjų tėvai yra 
tai]) artimi kaimynai, tai po 
jungtuvių sutartinai businti iš
kelta jaunavedžiams puota.

— Niekutis.

“Amerika privalo pabusti ir 
pamatyti sifilio pavojaus rim
tumą”, tokiu obalsiu trečiadie
ny laikyta’ eilė susirinkimų Chi- 
cagoj. Panašus mitingai laiky
ta trečiadieny dar dviejuose 
šimtuosa kitų Amerikos mies
tų.

mas susirėmimo su kitomis 
mašinomis, jo draugas nusi
rito nuo kelio ir įvažiavo į 
šviesos stulpą. Nelaimė įvyko 
Joliet vieškelyje.

Vieniems Praėjo, -Dabar Laukia Kiti

PRIEGLAUDA ŠOKIŲ SALĖJE — Bėgdami nuo ky lančių Ohio ir Mississippi vandenų, tūkstančiai gyvento
jų apleido savo namus. Didžiuma randasi Memphis mieste, Tennessee valstijoje. Ši grupė pabėgėlių rado prie-, 
glaudą garsioj Memphis šokių salėje, “Casino”. Maistu, pataline ir vaistais juos aprūpina Raudonasis Kryžius.

• Naujieną-Acme Photo

I" 1 m........ .............................................................................................................................................................. .. ..................................■IIIIIH....

PERGYVENO BAISENYBES, DABAR JŲ LAUKIA KITI — Vaizdas Louisville miesto, 
Kentucky, kur vanduo jau atslūgo. Šis miestas iki šiol bene daugiausiai nukentėjo nuo potvynio. 
Bet jo baisenybes jau pergyveno. Dabar pavojus kabo virš Mississippi slėnio. Vanduo didelius 
plotus užlies. Naujienų-! 1N Photo
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Baigia Sutaikinti General 
Motors Streiką 

—■ , I... , II i. liii 1*1 ■ I.............

VYRIAUSIAS STREIKO VADAS SU GUBERNATORIUM
i—:

iii
Prezidentas Prašo Refor

muoti Teisinus
Gub. Murphy pranašauja greitą sutaikys 
mą streiko. Šerifas gi prašo milicijos pa 

šalinti iš dirbtuvių streikierius

Prašo kongresą padidinti augščiausįji teis 
mą iki 15 narių, taipgi paskubinti federa 

linių teismų nuosprendžius
DETROIT, Mich., vas. 5. — 

Trijų dienų taikos konferenci
ja tarp General Motors virši
ninkų ir industrinių unijų at
stovų, kaip matyt, duoda ge
rų pasekmių ir numatomas 
greitas General Motors darbi
ninkų streiko sutaikymas.

Gubernatorius Murphy, ku
ris tarpininkauja šiose dery
bose, yra labai optimistiškas 
ir konferencijos pertraukoje 3 
vai. po piet pareiškė, kad da
bar esą tik valandų klausimas 
iki bus galima paskelbti “svar
biąją žinių” — apie sutaiky
mų streiko.

Abi pusės dabar rodo, daug 
didesnį draugingumą ir net vi
suomet rustus , John L. Lewis 
šiandie linksmai juokavo val
gydamas pietus vidurmieščio 

. hotęly.
Bet kas ištikrųjų dedasi de

rybose, nėra žinoma, kadangi 
nė viena pusė to nepasakoja 
ir palieka visk& pačiąm guber
natoriui paskelbti.’ Jis gi, kaip 

- matyt; yra nusistatęs nieko ne
pasakoti ir laukti galutinų de
rybų pasėkų.

Prezidentas Rooseveltas irgi 
ragina skubiai sutaikinti strei
kų, nes šis streikas pradeda 
atsiliepti į visą šalį. a

Laukiant greito sutaikymo 
streiko, gubernatorius nedtfoda 
savo sutikimo panaudoti mili
ciją pašalinimui streikierių iš 
jų laikomų dirbtuvių.

Prašo milicijos pašalinimui 
streikierių.

FLINT, Mich., vas. 5. — 
General Motors advokatams 
prašant, teisėjas Gadola, ku
ris išdavė prieš streikierius in- 
junetioną, šiandie išdavė ir įsa
kymų streikierius pašalinti iš 
Fisher Body dirbtuvių. Įsaky
mas paduotas šerifui vykinti.

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

Veikiausia sniegas, vėliau 
lietus; biskį šilčiau.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 23°.

SaiAė teka 6:59, leidžiasi 
5:10.

šerifas Wolcott gerai žino
damas darbininkų nusistaty
mų nepasiduoti jėgai ir neiti 
iš dirbtuvių, nesiskubina vy
kinti teismo įsakymų,, o pir- 
miai/sia atsikreipė į guberna
torių Murphy prašydamas lei
sti miliciją panaudoti pašalini
mui streikierių iš jų laikomų 
dirbtuvių, nes jis su savo pa
dėjėjais juos pašalinti neįsteng
siąs. Kitaip jis busiąs privers
tas pasikviesti daugiau depu
čiu.

Visas šerifo karingumas yra 
išnykęs ir jis jau nebegrumo- 
ja panaudoti ginklų prieš strei
kierius, kaip jis tų darė pir
miau. Dar jis sako nieko ne
darysiąs iki sulauksiąs guber
natoriaus 
torius gi 
pareiškęs, 
praliejimo 
nimo streikierių iš dirbtuvių.

Vėliau čia pasklydo gandai, 
kad gauta žinių iš Detroito, 
jog streikas busiąs sutaikin- 
tas už. valakus, laikoj , iĄ.

atsakymų. Guberna- 
jau daug kartų yra 

kad nebus kraujo 
ir nebus jėga sali-

Darbininkai laimėjo 
ilgą sėdėjimo 

streiką
CANTON, O., vas. 5. - 

užsibaigė ilgiausias žinomas
sėdėjimo streikas, Hercules
Motors Corp. pasirašius sutar
tį su automobilių darbininkų 
unija.

Sėdėjimo streikas tęsėsi nuo 
gruodžio 10 d. ir tik šiandie 
darbininkai apleido dirbtuvę. 
Vietos ir Muskegon, Mieli., 
dirbtuvės pradės 
kiausia pirmadieny.

Kompanija pripažino • unijų 
kaipo darbininkų atstovę, taip-^ 
jau seniority teises ir priža
dėjo žymiai pakelti algas už 
trijų mėnesių, jei per tą laika 
pagerės biznis.

dirbti vei-

16 sužeista streiko 
riaušėse

READING, Pa., vas. 5. — 
16 žmonių liko sužeista prie 
Carolic Gas Stove dirbtuvės, 
Topton miestely, kur organi
zuoti darbininkai streikuoja 
jau visą mėnesį laiko. Mušei
kos teisinasi buk jie buvę už
pulti minios. 

Z

JOHN L. LEWIS, VYRIAUSIAS AUTOMOBILIŲ, STREIKO VADAS (DEŠINĖJ), 
su Michigan valstijos gubernatorium, ‘Frau k Murphy. Lewis dabar dalyvauja konfe
rencijoje su G, M. atstovu, Knudsen. Murphy konferencijoje tarpininkauja. (žiūrėk 
žižnias). 1 Naiijlenų-Acme Photo

Gaso eksplozija po 
tvynio apsemtame 

Louisville
Eksplozija sugriovė didelį na

mą. Žuvo gal 14 žmonių.
LOUISVILLE, Ky., vas. 5. 

— šį jau atslūgstančio potvy
nio apsemtą 1 miestą supurtė 
smarki gaso eksplozija, 'kuri 
sugriovė • . Bpllinger-Hancpck
.Coffee;Co.r triobėsį, pridaryda
ma iki $200,000 nuostolių.

Policija spėja, kad eksplozi
joj žuvo nuo 2 iki 14 žmonių. 
Bet tikrąjį skaičių nustiatyti 
nepasiseks iki nebus atkasti 
griuvėsiai. y * r -

Nuolatos kila ir gaisrų. Vie
nas tokis gaisras sunaikino 
dirbtuvę. Gaisrai pridarė nuo
stolių už $750,000. , ? v

Viso potvynis, šiam miestui 
pridarė nuostolių nemažiau 
kaip už $71,000,000.

Ispanijos lojalistai 
suteikė moterims 

lygias teises .
VALENCIA, vas. 5. — Šian- 

die išleistas valdžios dekretas 
suteikė moterims lygias teises 
su vyrais.

Oficialis laikraštis sako: 
“Moterų ir vyrų lygybė turi 
būti absoliute, be jokių apry- 
bojimų; išėmus pačios . gamtos 
padarytus skirtumus... Vedy
bines obligacijas kiekviena pu
sė pildys lygiomis, proporcijoj 
savo ekonominiam stoviui”.

f ■ '

RYMAS, vas. 5. — Vyriau
sias Mussolini sūnūs Vittorio . • • z • rytoj apsives su šviesiaplau
ke, Argentinoj gimusia Orsoia 
Buvoli. : ;

I.0.IA1.ISTAI SUMU
ŠĖ SUKILĖLIUS 
PRIEJMALAGOS

Pilnos laukų ligoninės sužeis
tų sukilėlių. Lojalistų lėktu
vai neduoda ramumo sukilė
liams, kurie ruošiasi prie 
naujo puplimo.

■ GIBRALTARAS. vas. 5. 
SužefstiAsutšilčHai užpildė lau • 
kų ligoninės prie La Linea. Vi
si jie1 liko sužeisti sukilėliams 
puolant Malagų iš oro, juros 
ir sausumos.

Vakar sukilėliai padarė pir
mą'didelį ofensyvų, bet liko at
mušti, i daugiausia dėlei nepa
prasto lojalistų lėktuvų stip
rumo. Jie dabar fortifikuoja 
geležinkelį tarp Fuengirola ir 
Malagos ir ruošiasi naujam 
dar smarkesniam puolimui.

Bet ir šiandie lojalistų lėk
tuvai neduoda sukilėliams ra
mybės ir visur juos puldinėja. 
Lėktuvai jau išvarė sukilėlių 
kavalerijų iš kalnų apie Mala
gų, taipjau išvijo sukilėlius ir 
kelių kitų miestelių. Lėktuvai 
skraidžiojo nepaprastai' žemai 
ir bombomis ir 'kulkosvaidžiais 
blaškė sukilėlius iš tranšėjų 
kaip tik spėdavo jas užimti.

Lėktuvai taipjau bombarda
vo sukilėlių karo laivus, kurie 
bandė apšaudyti visą pajūrį 
iki Malagos. Užpulti laivai tu
rėjo skubiai nešdintis į jurą.

Nežinomos valstybės, vei
kiausia Italijos, subną^rįna ap
šaudė geležinkelį ties Motril.

Sukilėlių veikimas Malagos 
fronte liko laikinai sutrukdy
tas. Bet spėjamą, kad jų lai
vai ir lėktuvai ruošiasi dar 
šiąnakt* bombarduoti Fuengiro
la ir Torremolinos.

Studentų demon
stracija prieš Sta

liną Maskvoje?
Berlyno žinia tikrina, kad GPU 

šovė į studentus ir 15 jų nu
šovė. \ [ '

BERLYNAS, vas. 5. —- Na
cių laikraštis Der Angriff iš
spausdino žinią iš Maskvos apie 
ten .įvykusią studentų demon
stracijų ‘prieš diktatorių ^ubzų 
Stalinų. f >

“šalin Stalinas”, šaukę stu
dentai, sako ta žinia.

Studentus, puolusi 
policija G,PU
juos šaudyti, 15 studentų nu 
šaudama ir 46’ sužeisdama.

slaptoji
ir pradėjusi i

Angliją jau ieško 
regentų

LONDONAS, vas. 5. — At
stovų butas vakar priėmė bi
lių, kuris paskiria regentus, 
jei dabartinis karalius išva
žiuotų ilgesniam laikui, arba 
jei jis numirtų, ar dėl kokių 
kitų. priežasčių negalėtų valdy-

Svarstant tų bilių komunis
tas atstovas Gallacher aiškiai 
įtarė, kad dabartinis karalius 
netinka savo pareigoms ir kad 
valdžia bando ką nors užslėp • 
ti savo tuoju regentų biliumi, 
nes bilius yra taikomas tik da
bartiniam karaliui Jurgiui VI.

Bilit/s vistiek liko priimtas 
ir pasiųstas .lordų butui pa
tvirtinti. ♦ (

H0LLYW00D, Cal., vas. 5. 
— Mūviu aktorei Mary Pick- 
ford buYo padaryta tulžies ope
racija. Ligonė,-.jaučiasi gerai. . ' >•<

kongresui 
prezidentas 
galios pa-

WASHINGTON, vas. 5. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
pasiuntė kongresui visai neti
kėtų specialį pranešima, pa
siūlydamas kongresui refor
muoti ir reorganizuoti visų fe- 
deralinių teismų, mašinerijų, 
pradedant nuo paties augščiatf- 
siojo teismo ir einant iki že
miausioj o teismo.

Prie pranešimo 
pridėtame1 biliuje 
Rooseveltas prašo 
skirti dar šešis augščiausiojn 
teismo teisėjus, tuo budu augš- 
čiausiojo teismo sąstatą padi
dinant iki 15 teisėjų.

Prezidentas taipjau siūlo pa
skirti po du teisėjus žemes
niuose teismuose, kur virš 70 
me£ų amžiaus teisėjai nesi
traukia iš savo vietų.
.Prezidentas sako, kad jo pa

siūlymai nepaliečia konstituci
nių įstatymų, tik taiko padi
dinti teismų veiklumų, kad jie 
greičiau išneštų savo nuospreh- 
džius., *

Einant dabartiniais įstaty- ___ _
friais', fėdėralihis teisėja 
navęs 10 metų ir sulaukęs 70 
metų amžiaus gali pasitrauk
ti iš vietos su pilna alga. Bet 
daugelis teisėjų vistiek nesi
traukia ir pasilieka savo vie- 
ose.

Augščiausiame teisme tokie 
yra šeši teisėjai: teismo pir
mininkas 
Brandeis

Hughes, liberalas 
ir konservatoriai 

Van DeVanter, McReynolds, 
Sutherland ir Butler.

Prezidentas nesiūlo juos ver
stinai pašalinti iš teismo, bet 
tik siūlo prie kiekvieno jų pa
skirti dar po vienų teisėją.

Tas >pats siūloma padaryti 
ir su žemesniųjų teismų pase
nusiais teisėjais. Tokie pasenę 
teisėjai jau nebepajėgia kiek 
sunkiau dirbti, todėl dėlei jų 
susitrukdo bylos ir teismų nuo
sprendžiai.

Prezidentas siūlo įvesti ir 
skrajojančius teisėjus, kurie 
važinėtų iš vienos vietos į ki
tų ir padėtų tiems teismams 
kk‘r susikaupia perdaug bylų. 
Tų teisėjų veiklų tvarkytų 
pats augščiausias teismas.

Prezidentas taipjau siūlo pa
tvarkyti, kad žemesnis federa
linis teismas negali išnešti nuo
sprendžio konstituciniu klausi
mu nedavęs iškąlno įspėjimo 
generaliniam prokurorui ir ne
išklausęs valdžios įrodymų.

žemesnis teismas iš- 
konstitucionališkumo 
turi būti su‘teikta

Ten kur 
kelia 
klausimą, 
valdžiai galia tuoj aus apeliuo
ti j augščiausįjį teismą ir to
kią bylų augščiausias teismas 
turi svarstyti pirmiausia.

Prezidento Roosevelto šis 
netikėtas pranešimas kongre
sui sukėlė Washingtone dide
lio sąjūdžio ir kai kam įvare 
daug baimės.

Atsisakė persvar
styti Waitches ir 

Radis bylą
CHICAGO. — Valstijos aug- 

ščiausias teismas atsisakė iš- 
naujo 
Juliaus 
riaiJs 
kurioj 
niems 
probate 
sąryšy su suklastojimu turtuo; 
lio* valkatos James T.

persvarstyti advokato
Waitcbeš ir grabo - 

Nikodemo Radis byla, 
jie buvo nuteisti vie- 
metams kalėjiman už

teismo paniekinimų,

Kelly

Augščlaifaias teismas 
džio mėn. patvirtino jų 
simą kalėjimam Jie prašė teis
mą dar sykį persvarstyti sa
vo nuosprendį, bet teismas at
sisakė jų prašymų patenki n-

gruo- 
nutei-

Sukilėliai niekad 
nepaims Ma

drido
MADRIDAS, vas. 5. — Pre

mjeras Francisco Largo Cab?- 
Hero apsilankęs Madrido fron
te pareiškė šiandie, kad suki
lėliai niekad neįstengs paimti 
Madridu.

Mūšiai prie Madrido yra 
veik visai apsistoję dėlei nepa
lankaus oro.

LONDONAS, vas. 5. — A n- 
glijos užsienio reikalų minis
teris Eden paskelbė išvažiuo
jąs į Fra nei jos Rivierą dvie
jų savaičių atostogoms. Spė
jama, kad yra iškilę kokie nors 
nesusipratimai dėl Anglijos 
užsienio politikos.

VIENNA, vas. 5. — Iš Ven
grijos kabineto ' pasitraukė vi
daus reikalų ministeris Kozmą, 
paskutinis narys Horthy-Goem- 
boes reakcionierių grupės.
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Rockford, III.
PARENGIMAS

Darbai musų kolonijoje
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g a žemė, štai kodėl valstijoje 
yra pusėtinai išsivysčiusi gyvu- 
Hnkystė: auginama tūkstančiai 
galvijų ir avių. Yra ir vienas 
kitas lietuvis farmerys.

T*

Šeštadienis, vasario ‘6, 1937* 
•>--------— ------- —-——_____ ,------------ - '

Dr. C. J. Šventiškas
i *•#. -v-* -4. 4*^ v

DENTISTAS
OFISO VĄUfNDOS: 10 v. r. iki 9 

yal. vakaro.. Treč ir sekm. pagal

4300 S. FAIRFEELO AVĖ. 
Telefonas J-AFAVETTE 8016

šiuo 'tarpu renkamas vien tik 
ųŽrąšų sekretoilus, kuriuo vien- 
balsiai tapo išrinktas Aleksas 

. j,'j, ■ >
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Kad nesusitrukdytų veikimas

kiek laikb p-lė Prapė jautėsi > Kiekvienas atvykęs Harhoran 
tuoj ^ali pastebėti, kad gan 
puikiau sukasi Čįa i industrijos 
ratas ir kad to išdavoje čiąj lūžius, 
žmonės pinigingesni, negu kkJ 
|ui, Kad padidėjo perk.----
žmonių galia^ spręsti iš 
to, jpg metus žvilgsnį į saliuno 
langą, tuoj prięš akis matai mi
niau bedažant “šalaba:aą.”

Gyvuoja Harboras, gyvuoja 
įr Harboro lietuviai ir nors ųž-, 
imti jie fabrikų darbais, bet 
kartų dirba nemažai ir kultū
ros srityje ir, svarbiausia, kad 
bene visų draugijų priešakiu 
nori atsistoti Lietuvių Kultūros 
Draugija. ( J

f »T ' .•

Praėjusį šeštadienį, t. y. sau-: 
šio 10 d., įvyko Lietuvių Kultū
ros Drąugijos susirinkimas, į 
kurį atsilankė puikus būrelis 
narių. Nesant pirmininko, su- ; 
sirinįkimą atidarė į^mus Har- i 
boro lietuvių veikėjas vipe7pir- 
hiininkąs p' Stepas ' Bartkus. 
Atįdarymo kalboje p. S. Bart
kus pažymėjo,^ kad Lietuvių 
Kultūros Draugija turi atsisto
ti priešakyje visų esančių drau
gijų Harbore. “Mes pastatysi-1 
•me Lietuvių Kultūros D-ją tin-; 
kampu augštumon,” — baigda
mas savo atidarymo kalbą pa
reiškė p. S. Butkus. - į 
/Toliau eita prie valdybos/pn-!

.kimų, bet pagal daugumos na
rių nutarimą valdyba rinkti pa
likta ateinančiam šeštadieniui,' 
t. y. sausio 16 d.

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
Pątarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electrię trpat- 
ment ir magne- 
tic blankęts ir fct. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

neblogai, b^ Štai dąbar S vėl 
pąjutp didelį':.škaųštb<
jame Sope; Tąd 
antrą operaciją.

Linkiu p-lei BąJoviČiutei greit 
pasveikti. ’ j

Sausio 23 d. staiga susirgo 
Jųp.zaą; Kičas iš Pentwaters} 
Mięh. Tai' buvęs chięągįętis. /iš
yra ^Naujienų” skaitytoja*..^r 
Chicagos; jkiętųvl^ A.»ruugijbš1 
narys.'- ’1-' t ■■■}

- V'.; '
Sųąyk p. Kičas tiek, pasijuko: 

biogai, teko kr4i<s i 
dytxiją; Gy4ytojH
Kičąs 
cer) ,O :,steri8riia' I
Įėjęs vykti dėl netinkamo mais
to.

Kad. lV Kičas buvo rimtai su
sirgęs, tąi numanu iš Ub jog; 
jp temperatūrą pakilo iki 103 
laipsnių.

.—._— ( i
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Kartkartėmis ir anglų laik-

Darbai musų kolonijoje eina 
vidutiniškai. O kada žmonės Ne lik čia yrą auginami gy- 
dirba, tai ir judėjimas šiek tięfc vuliai, bet ir jie patys, taip sa

kyti, auga’. Mat, miškų apsčiai, 
o tuose nąiŠkųo^e gyvena elniai, 
briedžiai ir kitokie žvėry§, Ap
skaičiuojama, kad tų mažesnių 
ir dįdespių žyęjįų, kuriuos ga
lima medžioti, y?a apie 110,000. 

Valstija turi įsteigusi spe
cialų departamentą, kuris rūpi
nasi žvėrimis ir žuvimis. Tas 
departamentas nustato medžio
jimo ir žųvavimo taisykles.

Departamento komisijonie- 
rius sako, jog Wyoming miš
kuose yra iki 30,000’ briedžių, 
žiemos metu tam tikrais at
vejais tenka jais ir kitais žvė-1 raščįąi šį bei tą parašo apie Lie- j 
riipis rūpintis. Kitaip ęakąnt, tiivą, — ir blogų ir gerų daly-: 

kų. Štai net musų vietos ląik-į 
raštukas rašo apię Lietuvą. Ra
šo, kad Lietuvoje esąs priimtas, 
įstatyinas, kuris štai ką patvar
kąs: girdi, kaliniai turėsią mo
kėti už “bunda ir butą.” Kitaip 

morės centrų nėra, tai ir lietu- Į sakant, patekęs į kalėjimą žino
vių Čia- nedaug teapsigyveno. Į gus turės mokėti už gaunamą 
Bet kur-ne-kur vis dėlto gali- j kalėjime maistą ir kitokį išlai- 
ma jų užtikti. Ir .jie savo gy-ikymą. 
venimu gal yra dar geriau pa-1 
tenkinti, negu 
gyveną lietuviai.

štai ir Worland mieste jau steigiamos 
gana ilgoką laiką gyvena Pet-ikurįose kaliniai turės dirbti ir 
ras Mileskis, kuris laiko Wyom-į tuo budu atsiteisti už išlaiky- 
ing viešbutį. Matyti, biznis jam mą. Vadinasi, už “burdą” jie 
sekasi, nės pas jį nebėra •noro' mokės ne pinigais, bęt dirbti, 
grįžti į didmiestį. Beje, p. Mi- 
leskis yra senas naujienietis,— ’ vadinamuosius 
jau per daugelį metų skaito rius,

pagyvėja. Vadinamų daugiau vi
sokių parengimų įvyksta.

štai kitą sekmadienį, vasario 
7 d., LDD 17 kuopa rengia di
deli pokylį, kuris įvyks g. M, ir 
S. F. svetainėje, adresu: 1019 
3rd Avė. Pokylis prasidės 2 v. 
popiet ir trauksis iki vėlumos..

Tuoj po pietų bus “bunco” ir 
šiaip kortų lošimas. Geresnieji 
lošėjai gaus dovanų. Visi bus 
aprūpinti gardžiais valgiais ir 
gėrimais. Vakare prasidės šo
kiai. Grieš geras orkestras, tad 
visiems bus. progos šauniai pa
sišokti.

Tą patį sekmadienį būrys 
rockfordiečių rengiasi važiuoti 
i Chicago, būtent, į “Naujienų” 
metinį koncertą. Tai labai ge
rai. .Tačiau vis dėlto daugelis 
negalės dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių išvažiuoti ir pasiliks, 
kaip sakoma, namie. Juos tad 
aš ir raginu, kad jie neuuobo- 
dautų namie, o atvyktų į LDD 
17 kuopos parengimą, — pasi
šokti, pasilinksminti, o kad ko
kios, ir prizą laimėti.

—Vandrauninkas.

dar išrenkama kpncęrto rengi- 
mo komisija, į kurią įeina aukš- 
tų užsimojimų žmonės: pp. Jo
nas Kuolas, Vladas Drungelas, 
p. Ąnna Kontrįrpienė ir p. Pet
ras Rindokas. Taigi dar artimu 
laikų tikimasi Harbore turėti 
koncertą, kurių Harbore nedaž
nai pąsįtąiko.

Pasirodo tikrai, kadi.Lietuvių 
Kultūros Draugiją prikels be- 
snaudžiančią Harbor kultūros 
vėiklą ir tųj ^rity ims vado
vaujamą rolę.

Linkime jaunutei draugijai 
sėkmingos klotie^. Tegul suka
si Tfąrbore industrijos ratas ir 
tegul sukasi drauge kultūrinis 
lietuvių judėjimas su Lietuvių 
Kulįųroš Drąų gi ją priešakyje.

—Aleksys — Saujelė.

ADVOKATAI

Phone Canal 6122

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Re public 7868

Ratine, Wis.
Iš musų kolonijos veikimo

žiema pris mus labai keis1 a. 
Vienu ir tuo pačiu laiku snigo, 
lijo ir šalo. Dėlei to žemė liko 
ledo padengta. Aišku, kad labai 
s idu ir pavojinga važinėtis. Ir 
iš viso temperatūra labai mai
nosi : tai visai, šiltą, taLpųsėtį- 
nai šaitlaJ **

> —O----- I

Per trumpą laiką vietos SLA 
100 kuopa neteko net dviejų 
narių, — abu jie mirė. Būtent, 
prieš kiek laiko mirė A. Seme- 
onienė ir Šveikauskas.

—o—

Sausio 17 d. Įvyko 10 apskr. 
metinė konferencija A. Klapa- 
tausko svetainėje, 1111 Wash- 
ington Avė. Dalyvavo -delegatai 
fs šešių kuopų. Būtent, Keno- 
sha, So. Milwaukee, Milwaukee, 
Racine, Waukegano kuopos da
lyvavo konferencijoje.

Tenka' pasakyti, jog .'šioji 
konferencija praėjo labai sklan
džiai: jokių nesusipratimų ir 
jokių karštesnių ginčų nebuvo. 
Apskr. vąldyba liko išrinktą se
noji, išėmus iždininką. Valdy
bos priešakyje stovės vėl renas 
veikėjas, Kazys Brazevičius.;

Musų mieste padaryta šįęk 
tiek pagerinimų. Būtent, liko 
baigtas tiltas. Dėlei to žymiai, 
palengvės susisiekimas.

----- o----- .
Per tris menesius čia tęsėsi 

streikas, kuris jau eina prie 
galo. Kompanija vis dėlto turės 
priimti darbininkų reikalavi
mus, atseit, pripažinti uniją.

Prieš kiek laiko turėjome 
gražų pokylį. Tai^ buvo ponų 
Lulevičių sidabrinės vestuvės. 
Svečių susirinko labai daug. 
Kai kurie buvo atvykę net iš 
Chicagos.

P-as Lulevičiųs yra senas vie
tos gyventojas ir biznierius. Jis 
laiko laikrodžių, radio aparatų 
ir kitokių aukso daiktų krautu
vu adresu 904 State St.

S. Gibavičiųs,

Worland, Wyę.
Gera vieta medžioti

st.

riipis rūpintis. Kitaip sakant, 
jįems maisto parūpinti. Per pe
reitus metus tam tikslui buvę 
išleista per vjęnuoliką tūkstan
čių dolerių.

Kadangi Wyoming valstijoje 
didelių miestų ir didelių pra-

——    —Iw-. .y  

Pirkite savo apieiinkčs 
krautuvėse

K. P. GUGIS
advokatas

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

- Tel. ■ Boulevąrd 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

.pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephonp: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell SL 
TeJep|ipne: Republic 9723

Tęl. Office Węntworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

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

Afiso vai.: Nuo 2 iki 5 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

,į.-orYour .
I /ls
. RECOMMENDED

F0R40YEARS

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Vedą bjdas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

pp pietų. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lpwe Avė. Tel. Yards 2510

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. . 4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 it nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nekėlioj pagal sutarti

! Ta informacija, rodosi, nėra 
didmiesčiuose i visai tiksli. Kiek buvo pranešta' 

laikraščiuose, tai Lietuvoje bus 
“darbo stovyklos,”

“Naujienas”. —Vietinis.

Kart, Mich

Tąs pat laikraštis rašo apie 
“svečius rite- 

kurie viduramžiais siau
tė nuo Dąnzigo iki Suomių už
lajos. Tie “svečiai riteriai” 
krikščionybės labui praleisdavę 
vasaras benąikindajni lietuvius,

£ėl susirgo pJė.J’ranė Balovi-J I
^Č-utė. Serga Juozas Kičas. ’0'■ ‘ “TĮ

Indiana Harbor, Ind.
Musų kolonijos lietuvių veiklia

Vietos anglų Taikraštis ra
šo apie Lietuvą.
Sausio 20 d. p-lė Pranė Ba- 

lovičiutė vėl priversta' buvo at-1
sigulti į ligoninę. Tai jau ant- ! Indianą Harbor’e jamu, pai
rą kartą. Prieš metus laiko ji ku, nes tik čia atitekęs žmogus 
buvo nuvykusi į Ann Arbor, gali susirasti poilsį ir pasislčp- 
kur buvo padaryta apendicito ti nuo didžiojo Chicagos trukš- 
(aklosios darnos) operacija. Per yno.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA 

’ 1 ■

John F. Eudeikis^
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Q

AMBUJCANCE v
PATARNAVIMAS N
DIENĄ IR NAKTĮ . S

Visi Telefonai YARDS 17414742 v
4605-07 So. Hermitage Avė. X

< 4447 South Fairfield Avenue X
; Tel. LAFAYETTE' 0727 N

_. _ 1 • koplyčios visose V
X-—' cįj. 1 [ Chicagos dalyse

'n> 1 ""I'I I II l .......     T įt.l|l,i,...i.l,į........ ............ .
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Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 mėnesiu 
senumo

ŠTRAIGJIT
KENTŲCKY 

ROURBON 
DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

I

Wyoming valstija palyginti ( 
mažai tėra apgyventa. Reikia 
tiesą sakyti, jog kai kurios vie
tos žarnos ūkini ir netinka. 
Mat, aukuti kabiai ir nederlin-

NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY
. 4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

WVQUICKLY ‘ ' ,•

| TIRE-D 
įRtC'DtNLD ‘Į 4

1 į ■ ■■■OC: ^nixn<r avino, 

KLAUSYKIT!

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINER'S ELIXIR
OF BITTER WINE ■

Ilelfiąmenduęjainas v PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Triner’a Bittci Winė Co.

* . 1 **

'-L 544 S. Wells St., Chicago, HL 
pririusk man eampeli dykai 9

Skilvio '
V aistasu ifr.* • ,

; į V arda* ■ -—U ------------------- - —

' Adreeaa __ _—_____ —------______
\

Va
^isose 
ištinę

j

se

. A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washipgton St.
Roopi 737

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

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z, VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So, Ashląnd Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

Kiti Lietuviai Daktarai

CIement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET 
3-tos lubos Tel. CENtraI 1840 

Marpuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po pietų

>. r rv r • i   u\ rtirrrt't

AKIU SPECIALISTAI

STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS
STOTIS W.;8. B. C. (1210 KILOCYCLES) 

' : " ' ' . KIEKVIENĄ

A NTRA DIENI IR TREČIADIENĮ 
\ 9:30 vai. vakaro

Kalbančios:Žinios—Mėgiami Lietuviu Dai- 
Į n ininkai G važios Dainos i r Muzika.
VklliiMiii įiiį.iį I i'i !.'| 111'iii' .■ !Į .. ............. ...... . 1 I        II

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Cicero Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

■5. . ............................. ....... r-

AMBŲLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

,n t, ! „ , ..—.M r ■ ■■ N ,11 „.į.;! t w j f ' .I ■ ( • 5-

-1 • P T RTDTKASl
;33M^o. Halsted ^thet •ĘpųkyąręĮ 4Q89

------------ ---------- ........................................ ... . .......................... ................................ y J ----- r,-------- /

/ Į.J.ZOLP
164(> \Vcst 40111 SĮrėėf Phones Boulevard 5203

, 'S.;M- SKUDAS\ :
7|8 AVest 18th Slrcęt Phone Mcmroe 3377
,    "'‘'yl'>!|!nii,"iii.^Ąiį;y-■»-—*— m»-r,"’  —■ u-į !■■■■       , 

' k'ižįssKis ir;sūnūs-' " 
10^34 S. Michįgąn AVci ‘‘ Tel. Pulhnah 5703

‘ ■ i    npihi . ■ mi imi; < /i ii » 11—     ■ i ■■>■■■ .ni« ■ .m n ■■imwn.»i m—    -

.■■■t • . 1 .■ . .• •• <■ ■■ ■

LACHAWICZ IR SŪNUS
23i4iWest 23rd Placfe’ - . Phone Canal 2515

■ S. ui tACHAVICZ
<12-44 Easl 1(1,Sth SI.■ TęI, PuIIman 1270 arba Canal 2515 

' I. —......... . į ...... ...-.M I. :..........     ..... ,

' J.' SŠL^AžEIKA. /
3319 Liluanica Avėhue . Phone Yards 1138

. i-        >.įi,i Iii  ■ ■»«—m >*■■»>( ......  K. *-- ■■■'«» 1 '**

. J/LIULĘVICIUŠ. -, <:C
4348 So. Calįfcįriiia Avenlie Phone Lafayettę 3572

» «»|l . !■ ■ »<l I I,,.—... . . .fc. U ,,1^, . —   —     , .11 M., HM     », ..H*. ll|<WH*Wll

’ A. MASALSKIS' ■ ■
CT7 CiJUjĮĮ.ifcS .Ąyęnue Phone Bouieįard 4139

, ■>—4 i i»w i i ».r. J — i ■■ ■ ■, n »■■»——».<■■■ ■ ,«n ■ ii n

" O- A. PETKUS
Cicero <1410 South 49tb Coųrt

A. \ • » \9-.+ } 'X*

pilone Yards 113$

Phone Cicero 2109
• i ’< 1 ••

Tel. Boulęvard 5914 Djeną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėi. nuo 10 iki 12 a.xn.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

■ CHICAGO, ILL.

d£ AčLIiANIKAS,:
■priYSICIAN-SUEGEOJI 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116
Valandos: 1—3; 7—8:30 p.p.

Pffice & Residence 2519 VV.. 43rd St.
Tel. Lafayette 3051

Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p.p. 
Kasdien, išskyrus seYedą. 

Sekmadieni susitarus

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengviną akių jtempin'.ą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudalną akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra; parodančia mąžiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos -nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av. 
i Phone Boulevard 7589

DR. G. 11ERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel.

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
Tek 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

Sekmadieniais susitarus
■ OFISAS

4300 So. Fairfield Avė.
Tpl. Lafayette 8016

KITATAUČIAI

Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso

Akinių DirbtuvėAfisas ir Akinių Dirbtuvė 
kampas Hąlsted St. 

Valandos:' nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vąl. dienos

8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboraotrija:
1034 W. 18th SL, petoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuyių Daktarą , 
Draugijos Nariai

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

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

•rti TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Sęgal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILK 
OFISO VALANDOS: •

Nuo 10 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

GYDYTOJAS IHl CHIRURGAS 
Vatendos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai., Nekėliomis nuo 10 iki 12 
3343 South HaMied St. 

Tel. Boulevąfd 1401
—■ ■=== 

Ofiso Tel. Boulėvard 5913
DR. BERTASH
756 lyesĮt 35th St.

Cort of 35th and Halsted Sts. 
-Pfi6o valandos nuo 1-3 nuo 0:30-8:30

Nedėliomis pagal sutarti
4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

Telefonas Yanįs 0994

Dr, Mųurice Kahn
4681 SOUTH ASHLĄ^p

Ofise/ valandos:
Nuo |0 įki 12 dieną, 2 iki. 3 no Wtų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo W iki Į2
Rez. Tpiepbone PLAKA 2409
.... j; iru. ij .... t-o^1"111.. .. .

Ofiso Tel. Dorchoster 51^4
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyrišku, Vaiky ir ¥jaų 
chyo^išĮeų ligų

Ofisas 6850 Styny isląnd Av*.
Valandos: 2—4, 7—-0 vai. vak. Nędė- 

liomis ir šventadieniais 19—12 
dieną.
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NAUJIENOS, Chicago. Ui.
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.i,... i.... .  o., Central National Banko
Vice Prezidentas

ik ifckfcAčiliiiifaMfcfcfafa

*

P. Jurgėla nežino (?), kodėl 
“Vienybe,” kadaise būdama ge
riausioje vadovybėje, “ėmė 
smukti ir slinkti j bankrutą.”

Jis rašo “Vienybėj” sausio 
25 d.:

“Didžių tautininkų sukurtoji 
Vienybė rytuose buvo viutusi 
perdaug social-liberališka. Ga
lutiniai pasirinkęs tautinę kryp
tį red. J. Sirvydas Vienybę nu
kreipė j tautiškai valstybišką 
ideologiją, šitokios pakraipos 
Vienybė susilaukė daugiausia 
skaitytojų..? šio ilgamečio re
daktoriaus įpėdinis, savo tėvo 
vertas, Vytautas Sirvydas (A- 
merikoj gimusios lietuvių kar
tos atstovas!) sugebėjo vesti 
Vienybę tokiu pat keliu. Laik
raštis sėkmingai gyvavo. Bet 
paskiau kažkodėl Vienybė nus
tojo vienijus net pačius skaity
tojus. Laikraštis ėmė smukti ir 
slinkti į bankrutą. Girdėjęs j- 
vairių gandų, nesiimu daryti iš
vados, kodėl taip įvyko. Grei
čiausiai dėl to, kad redaktorius 
nepasitikėjo leidėjais, o šie ne
pasitikėjo redaktorium. Be to, 
leidėjai (b-vės direktoriai) daž
nai keitėsi.”

čia daug ko nežino Jurgėla, 
o ne vieną faktą tyčia iškrei
pia. Pirmiausia* jis negali neži
noti, jog Vienybę sukurė ne 
•tautininkai, o liberalai su di
džiausia aktyviškai dvasiška pa- 
gelba socialistų. Kalbu apie tą 
laiką, kada “Vienybė Lietuvi
ninkų” buvo jau persiskyrus sti 
kuniginiais politikieriais (kleri
kalais). Tadą ji ir tapo sukurta 
•kaipo žymus, įtakingas laikraš
tis. Liberalai neturėjo savo or
ganizacijos. Socialistai irgi be
veik neturėjo; Bet vienur kitur 
jų kuopelės jau šio šimtmečio 
pradžioj ėmė tvertis. Dr. Šliu
pas, kun. Dembskis, V. Dauk- 
šys |r k. Jau 1399 .metais <Phi- 
ladelpKijoj susidėjo į savistovę 

’ socialistų kuopą. Išskyrus ko
respondentus: bažnytinį — Ta- 
reilą ir Kazakevičių ir šiaip ra
šytoją P. Mikolainį (tie trys 
buvo tik liberalai), visi kiti ko
respondentai - bendradarbiai ir 
redaktoriai buvo socialistai ir 
jų simpatizatoriai.

Leidėjai buvo trys; visi trys 
liberalai. Bet jie kvietė į redak
torius tokius žmones, kurie pa
sižymėjo esą socialistais. Dėl 
ko? Dėl to, kad jų laikrašti tik 
socialistai būdavo j o. Socialistai 
tik ir tegalėjo tatai padaryti, 
nes visi skaitytojai* buvo dar
bininkai, o tada socialistinė 
mintis pradėjo šuoliais platin
tis darbininkų miniose. Pabai
goje praeito šimtmečio pradėjo 
organizuotis* Amerikos Socialis
tų Partija, taip, kaip ir Euro
poje įvairiose šalyse, ir gana 
greitai pagarsėjo. Tuo tarpu 
susitvėrė ir minėta šliupo-Dem- 
bskio kuopa. Taigi neįstabu, kad 
tada leidėjai kvietė į redakto
rius socialistą Mačj-Kėkštą. Ka
da po dvejų metų (1902) Ma
čys numirė, laikinai redaguo
jant kitiems, leidėjai kreipėsi į 
socialistą šliupą, prašydami re
komenduoti redaktorių, šliupas 
rekomendavo J. O. Sirvydą — 
šiokį tokį socialistą. Jis bėgiu 
dvejeto metų redaguodamas, 
pradėjo lavintis į gimtąją socia
listinę kryptį. Jis paskui susi
manė įsikurt privatinį socialis
tinį laikraštį. Į redaktorius tar
dą “V. L.” leidėjai pasikvietė 
socialdemokratą J. Baltrušaitį, 
“Darbininkų Balso” redakto
riaus Lizdeikoj (Ą. Janulaičio) 
liuosnorj padėjėją iš Berno, 
Šveicarijos. Tai įvyko pradžioje 
1905 metų. Sirvydas tada įsi
kūrė “Kovą.” Tuo tarpu socia
listų kuopos susiorganizavo j 
“Lietuvių Socialistų Partiją A- 
merikoje.” Pirmasis “partijos” 
suvažiavimas Newark, N. J. pa
ėmė ?Kovą” j savo nuosavybę, 
pavertė partijos organu, o re
daktoriui Sirvydui etc. apsiėmė 
mokėti algą.

Apie treji metai praėjo, šir-

vydas atsisakė nuo “Kovos” re- 
daktorystės. Redaktorium liko 
išrinktas J. Baltrušaitis. Sirvy
das grįžo prie “Vien. Liet.” J. 
J. Paukštys, vienas iš leidėjų, 
padavė jam sąlygas pasirašyti, 
kad laikraštį ves “tautiškoje” 
dvasioje. Pasirašė. Jis, Sirvy
das, pranešdamas tą įvykį man 
privatiškai, dar pridėjo: “Ach 1” 

žodiš “tautiškai” tada reiškė 
liberališkai arba demokratiškai 
(nors ne būtinai patriotiškai)^ 
—eiti vidurio linija. Tas žodis 
anaiptol nereiškė taųtininkiš- 
kos, ar “tautiškai valstybiškos” 
ideologijos, kuri šiandien griež
tai atmeta visokį liberališkįi
ma, visokį deihokratiškumą ir 
visas kitas partijas naikina, tik 
savo partiją tvirtina, kad ka
pitalizmo vaisius tautininkai 
galėtų sau pasiglemžti.

“Vienybė” da keletą metų 
šiaip taip prie demokratybčs 
laikėsi. Net. Te v. Myl. Dr-tės 
pirmininkas Balutis jai įsikyrė- 
jo su savo anti-demokratiška 
“aukščiausio išsivystymo” filo- 
zofija. Sirvydas atkartotinai 
kritikavo jo rašinius, stojo už 
demokratybę. Tos dr-tės kuo
pos ėmė rašyti protestus prieš 
savo centro pirmininką. ( Paga
lios Paukštys išvarė (1909 m.) 
Tėvynės Mylėtojų Draugystę iš 
Vienybės, t. y. atėmė jai duo
tą privilegiją naudotis tuo lai
kraščiu kaipo savo' organu.

Reikia pasakyti, kad Balutis- 
(Balevičia) tenai nesmerkė de
mokratijos; ją net pagirdavo, 
bet... po valiai nuodus į ją py
lė. Nuo to laiko TMD tikrai ir 
galutinai pradėjo sirgti, merdė
ti ir jau “tautiškai,” —senąja, 
aušrininkiška prasme “tautiš
kai” niekada nepakilo, nepasvei
ko. Stoka demokratybės—kaip 
vėžio liga sužaloja lietuviškas 
.draugijas, suėda tautiškumą, b 
išgamiškai pagimdo neva-tautiš- 
kumą, kuriuo dangstosi tauti
ninkai, tautos dusintojai (“su- 
sintojai”, kaip sako dr. A. K. 
Rutkauskas).

“Vienybę” dar daugelis so
cialistų rėme, kol ji demokra
tiškumą gynė. Tie gi žmonės, 
kurie nebuvo socialistai, mėgo 
naturalį lietuvių, taip sakant, 
mužikišką demokratiškumą, — 
taip pat rėmė tąjį laikraštį.

Apskritai, tas laikraštis bu
vo žmoniškas, kol J. J. Paukš
tys buvo gyvas. Ir tolei jisai 
tarpo. Paskui pradėjo slinkti į 
bankrutą. Ne Paukščio neteki
mas, o tik jo testamento nepa
likimas tą visą 'velniavą ten pa
gimdė. Paukštys buvo vienišas 
—kavalierius. Kaip žemaitė ra
šė — “Kunigo naudą velniai 
gaudo,” taip lygiai galima pa
sakyt ir apie mirusio kavalie
riaus naudą.

Laikraščio redaktorius, leidė
jai ir kiti artimi geradėjai su
siskaldę į klikas, kilo sutartys
ir neužsitikėjimas vieni kitais, mui, demokratiškurhui, 
piktumai ir t.t., ir t.t. Ta “gen- 
gė” pasidarė tokia, kokia šian
dien tinka į fašistų eiles. Pau
kštį jie nugabeno į silpnapročių 
prieglaudą. Jo turtą susuko. Jo 
giminėms neliko nė cento. Jo 
broleduktė Rochester, N. Y., 
man pasakojo apie tai. Nieko 
jaT neteko iš jos dėdės palaikų;
tik, keturias knygutes jai davė, 
lyg ant juoko.

Tai, buvo pirmas tikras smū
gis “Vienybei.” Jos redaktorius 
ir kiti vadai jau buvo rafinuo
ti tautinių idealų šmeižikai, 
progreso šmeižikai ir darėsi aiš
kus reakcionieriai. Ant lupų 
tupėjo tautiškumas, o gerklėje 
Velniškumas. Visai geri kandi
datai j šių dienų fašistus. So
cialistai tuo. laikotarpiu galuti-

Kaip išvirti kavą su ar bę kafeinos
BARBARA B. BROOKS, 

Home, Economics Department
Kellogg Company

Batt’ė Creek, Michijjah

Nuo kliubo rytinių pasistiprinimų 
iki vakarienes, nuo beach parties 
iki ski pramogos ir su kiekvienu die
noj ar nakties valgiu nėra tokio 
kito universalaus gėrimo kaip ką* 
va. Ji yra kaip ir tas tiesioginis 
atsakymas, ką gerti, norint ką nors 
karštesnio arba pastiprinančio. Ka
va tinka visuomet, iŠskiriarit, žino
ma, tuos atsitikimus, kai jos kafc 
nors nepori gerti. Mat, kai kas ne
geria jos iŠ to įsitikinimo kad ka
feinos pernelyg dirginantis daiktas.

Bet ilgainiui įsitikina ir jie. kad 
nėra reikalo visai nuo, kavos atsisa
kyti. Jie, norint, gali gauti kavos 
ir be kafeinos, kuri, yra taip pat 
gera ir kvapi. Gi gamintojas už
tikrina kad ta kava yra devynias- 
dešimts septinis nuošimčius be ka
feinos. Ji ir gydytojų rekomen
duojama. - .

Tad nėra prasmes tos kavos veng
ti. Bet verdant visgi reikia ir at
sargumo, nes kai kurie be kafeino 
kavos mėgėjai, pastebėję menkiausį 
neatsargumą, pradeda abejpti ar tai 
.kartais nėra paprasta kava. >

štai kai kurios taisyklės, kurios 
tinka visų rusiu įrengimams.

1. Indas turi būti švarus, be ka
vos, muilo, sodos ar kitų valymo 
daiktų žymės, neturi būti ir maisto 
bei riebalų liekanų.. Indus tinką 
geriausiai plauti, su karštu vandeniu 
su tam tikru šepetukui Išplykyk 
ir išvirink, paskui padėk ore .arba, 
jei galima, saulėj išdžiūti. Taip 
prižiūrimas indas nebereikalauja jo
kio kito valymo budo. Ne kasdien 
vartojamas indas arba nevisuomet 
gerai išplaunamas, reikia pavirini,

nai pradėjo apleist “Vienybę.” 
Demokratiją mylintieji žmonės 
taip pat pakratė rankas. Tų va
dų “bunčius,” tų tautiškų išga
mų krūva ėjo tolyn savo kęliu. 
Kuomet K. Brazys, antrasis lei
dėjas, numirė, ta klika vėl tu
rėjo ptogų.x išmėginti savo gud
rybes. Tokiais keliais 'atėjo i jų 
tarpą neužsitikėjimas, kurį pa
minėjo P. Jurgėla. Išgamos, 
grašiagaudos negali užsitikėt 
vienas kitu, 4 /

J. O. Sirvydas, tas “rimta
sis,” tas “revoliucionierius” ir 
laisvamanis, plakėsi -prie Romos * * 
katalikų kunigų, pasidarė kleri
kalas iki tiek, kad R. K. Fede
racijos suvažiavime Pittsbur- 
ghe dalyvavo kaipo delegatas 
pilnomis teisėmis. Nedaug lai
ko po to praėjo, kaip išgirdo
me, jog Sirvydas tapęs “įšven
tintas” į “nezaležninkų” kata
likų kunigus!

Ta gauja sumanė bjauriau
sią skymą — apsukti, apiplėš
ti legališkais budais didžiau
siąją lietuvių organizaciją — 
SLA; pasiskolinti 25,000 dole
rių. Ėmė agituoti, kad SLA 
priklausąs jiems, “tautiečiams” 
(šiandien — tautininkams) ir 
jie turį SLA valdyti, o ne “ar
dytojai” socialistai. Pasirūpino 
i SLA ėentrą įkelt saviškius. 
Na, ir gavo pinigų, kiek norė
jo. Gavo su tikslu niekad ne
grąžinti skolos. Mokesčių už 
užstatą ■’ (namą) nemokėjo per 
keletą metų, nemokėjo pa'lukio, 
ir tokiu budu vienybininkai a- 
piplešė SLA į 30 tūkstančių do
lerių. Bankrutas! Tiems ponams 
ne bankrutas. Tik jų žmonišku- 

na ir
tautiškumui tai tikras bankru
tas. ’

J. O.. Sirvydo sūnūs (kuris 
nėra čiagimių Atstovas, nes gi
męs Lietuvoj ir atvykęs į Ame
riką, kuomet jau, rodos, buvo 
išsivystęs iš kūdikio ‘a*mžiaus)— 
tai obuolys, kuris netoli nuo o-
bels ritasi. Tiktai su juo ne 
taip biauru yra dėl to, kad jis 
nebuvo "nė socialistu (vienu lai
ku jis buvo socialistap. — “N.” 
Red.) nė kitokiu darbininkų 
klesos veikėju.-

P. Jurgėla juodom raidėm ra
šo: x r į•

“Vienybė” turi sutraukti vi
sus žymiuosius musų patriotus, 
tautininkų ir katalikų veikėjus, 
sugrąžinti į tautinę dvasią Mar
kso utopijos suviliotus musų

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

Naujai išremontuota ir išmalevota—Masažai ir Chiropraktika. Atdara 
dienų ir naktį. Swimming Pool.

Phone CANAL 9560
V"

įdedant truputuką sodos, kad ištrauk
ti kavos aliejų ir , po to, vėl pa
virinti, bet jau be Sodos. /

2. Norint vidutinio stiprumo ka
vos, dek du kupinu šaukštu maltos 
kavos ant pusės paintės vandens.

ą. Jei mėgstama virti kava su 
karštu vandeniu, tai geriau užkaisti 
šaltą vandenį ir, atvirinuk, sudėti ka
vą, nes karštas vanduo yra nete
kęs o$o, per ką negalima išgauti 
gero kavos, kvapo.

4., Vartojant (Jrip typo puodą pir
ma sukaitinkit apačią, paskui už- 
kaiskit ant lengvos ugnies ir leiskit 
vandęniui lašėti. Jei kava vidu
tinio malimo, Vanduo turi lašėti 
pamažu. Norint kad vanduo lašėtų 
pamažiau, reikia įdėti filtro popiė- 
pieriaus, arba. dar sykį vandenį per-, 
leisti per kavą.. ,

5. Verdant pėrkoliątoriuje, galima
kavą virinti tiek, kiek reikia nori
mam stiprumui išgauti. Jei kava 
be kafeinos, galima virti kiek no
rima, nes ji nepavojinga ir nesiga- 
dina. ’

6. Silex typo puode stiprumas 
gaunamas reguliuojant ugnį. Šiaip 
virinimas kavos nepagadina.

7. Kavai virti tinka geriausiai 
šviežus, šaltas vanduo. Kai atver
čia, tuoj sumažink ugnį, jei- reikia 
gauti kiek stipresnė kava. Paskui 
nukelk nuo 'ugnies ir leisk nusisto
vėti. ' Z

8. Gėrimui tinka geriau tuoj nuo
ugnies nukelta. Reikalui ištikus 
palaikyti, galima palikti ant lėtos 
ugnies, bet neleisti atvirti. Atkąi- 
tirita kav,a nustoja savo vertės. Tad 
neleiskit ataušti. -i

Mr. .Le Rog A. Listug
Central National Bankas pa

skelbė, kad Le Roy A. Listug, 
buvęs Halsted National Banko 
vice prezidentas, šiomis dieno
mis tapo paskirtas to banko 
vice prezidentu ir dirckto-

Viso Gyvenimo Proga!
Vėl sakome, pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance 

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

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

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

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

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame
.' h . ' , 4

20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 
tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 

garantija.
1936 Buicks — 1936 Chevrolets — 1936 Fords — 

1936 Packards
— 1936 Terraplanes — 1936 Dodges — 1936 La- 
Fayettes — 1936 Hudsons 1936 Oldsmobiles — už 
pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip už pusę.

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

50 Nuošimčių.

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

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokėjimais per 2 
meilu.

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

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

U. S. Auto Finance Co.

1936 Pontiacs — 1936 Plymouths

tautiečius, stipriai supurtyti jų 
dvasią ir sukelti juos kurybi- 
ni'a'm darbui. Turime, pagaliau, 
atsipalaidoti nuo partiško svai
gulio ir kurti. rimtą, vieningą 
tautinę veiklą (akciją) L Tik 
nuoširdžiai to norėkime...”

Negalima daiktą užsiduoda 
tie partiniai apgruzdusieji gai
valai! Savo privilegiuotam par
tiniam egoizmui sušėrė savo 
širdį, dabar jie viens kitą ska
tina “nuoširdžiai norėti.”

Tai bus naujausias “Vieny
bes” šuntakis, kuriuo tie poh- 
palaikįat eis šųęstį “Markso u- 
topiją,” Bet,- aš ūžtikrinu: jie 
grįš tuščiais, jiilvaisA.nes Mark
so utopijos, nėra. Yra Markso 
mokslas; kurio jie neįkąs. Jie 
grįš prie; dykų- biite^ršnitų. O 
paskui?:,.--';.-į,?; . <7.

Lietuviui fašistai Pietų A- 
męrikoj pešasi dėl biiteršnitų. 
Mūsiškiai, tie vienybininkai, vė
liau pradėjo gauti tų skanska- 
nių iš Kauno, tai vėliau ir su
sipeš. Bet tikrai ^usipeš.

Perkūne, jiems padėk! ;
;*< —si. Baltrušaitis.

riiim.
‘ " A

Turint galvoj tai, kad Cent
ral National Banke preziden
to yra Mr. Kuehnle, buvęs 
prezidentu irgi Halsted Ey 
change Banke, ir kad, jiedu 
bendrai veikdami ; ypatingai 
daug, pasidarbavo to banko 
gerovei,' tai, reikia manyti, 
kad ič dabar, naujoj savo pa
skyrimo vietoj, jie taipgi, 
daug nuveiks banko ir kartu 
banko rėmėjų naudai.

Sk.

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

KELIONES Į LIETUVĄ

ŠVEDU
unija.

1340 W. 63rd St, kampas Loomis
Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų kelionės išlaidas, 

kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

MAYTAG
DRABUŽIAM PLOVYKLŲ 

Kainos Kila Augštin 
PIRKITE ŠIA SAVAITĘ IŠ

Nuolatinis susisiekimas'
New York—Klaipėda

Per Gothenburgą, Švediją • 
POTOGI, GREITA KELIONĖ 

PIGIOS LAIVAKORTĖS 
Išplaukimai laivų iš New Yorko 

DROTTNINGHOLM 
Vasario 16, Kovo 13. 

GRIPSHOLM, .... .. Kovo 18
DROTTNINGHOLM,.... Bal. 15 

Platesnės žinias apie kelionę teikia 
bemokamai ir, parduoda laivakortes 
visi autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi Švedų Amerikos Linijos sky
riai. ■ " •?' '

SWEDISH AMERICAN LINE 
686 Fifth Avė., and 4, W. 51st St. 
Rockefeller Center, New York City 
Chicago, III., 181 N. Michigan Avė.’ 
Boston, Mass. 154 Boylston Street 
Detrolt, Mich., 107 Clifford Street

Progress Krautuvėse
Daug pinigų sutaupysit

siuskit
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
iaį? pataria Lietuvos bankr

PILNAS
BANKINIS
PATARNAVIMAS
ČEKIŲ SĄSKAITOS
TAUPYMAS
UŽSIENIŲ SKYRIUS
LAIVAKORČIŲ BIURAS
TRUST
DEPARTAMENTAS

MES PERKAM 
LIETUVOS BONUS

STOCK NATIONALTHE LIVE 
BANK of CHICAGO

4150 SO. HALSTED ST.
, CHICAGO, ILL.

. ,. ■ ,... ■ ■. \ ,
■M

Maytag Plovyklės yra geriausios plovyklos markete. 
Greičiau ir balčiau drabužius išplauna, ilgiau tarnauja 
ir mažiau kaštuoja. Progress Krautuvėje pilnas pasi
rinkimas Maytag plovyklų visų 1937 metų mados.

j Tik trumpam laikui.
Naujos Maytag Plovyklos parsiduoda nuo

$69.50
Pilnai pernaujintos

Maytag Plovyklos pasirinkimas po

$49.50
Lengvus Išm okėjimai

Didę nuolaidą už senas plovyklas mainant ant 
. naujos Maytag ’

3224 So. Halsted Street
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NAUJIENOS
The Daily Nevi

PųblUhed Peily Eącept Sunday by 
The Lithaanian Ne?* Tub, Co*i Inc- 

1739 South Halsted Street
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Sutari ption Kates:
$8.00 per year in, Caųada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.0Q per year in Chicago 
3c per copy.

18.00 
4.00 

. 3,00 
. 1.50 
.. .75

... 3c 

... 18c 
. 75c

Apžvalga

Entered as Second Cląss Matter 
March 7th 1914 at the'Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.
ii\uwįį~ , .U , "nSS

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., ChicagO, 
III. Telefonas Canal 8500,

« Užsakyme kaina:
Chicago je—paštu:

Metams ...........
Pusei metą .... ..................
Trims mėnesiams
Dviem menesiams. ...............
Vienam mėnesiui ..................

Chicągoje per išnešiotojus:
Viena kopija ..........—..........
Savaitei .... ....................... .........
Mėnesiui ........ .............. L..........

Suvienytose Valstijose, ne ęhicągei, 
paštu:

Metams ............ —...........   $5.00
Pusei metU .......................   2.75
Trims mėnesiams ...................  1.60
Dviems mėnesiams, ...............  1.00
Vienam mėnesiui .. ............  ' .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams .........    $8.00
Pusei metą .......     4.00
Trims mėnesiams ...............  2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Mępęy

Orderiu kartu su užsakymu.

Aukščiausias Teismas
I

Visai netikėtai prezidentas Rooseveltas pasiuntė 
pranešimą kongresui, rekomenduodamas jam padidinti 
vyriausiąjį federalinį teismą šešiais naujais teisėjais.

-- v
Dabar vyriausias teismas susideda iš 9 teisėjų. 

Jungtinių Valstijų konstitucija nenustato teisėjų skai
čiaus. Įvairiais laikais teismas susidėdavo iš 5 narių, 6 
narių, 7 ir 10. Kiek turi būti teisėjų ir kokių taisyklių 
teismas turi laikytis, sprendžia kongresas.

Taigi prezidento pasiūlyme padidinti teisėjų skai
čių nėra nieko ' nepaprasto. Bet visi supranta, kokiu 
tikslu Rooseveltas tai daro: jisai nori, kad teismo sąsta
tas butų libęrališkesnis.

Dabartiniame teisme daugumą turi konservatoriai. 
Tik trys teisėjai yra liberalai: Louiš Denbitzs Brąndeis, 
Harlan F. Stone ir Benjamin N. Cardozo. O konserva
toriai yra penki: Willis Van Devanter, James Clark Mc- 
Reynolds, George Sųtherland, Pierce Butler ir Owen J. 
Roberts. Vyriausias teisėjas Charles Evans Hughes 
kartais eina su liberalais, kartais su konservatoriais.

Reikia mažiausia trijų naujų pažangių teisėjų, kad 
aukščiausias teismas pasidarytų liberališkas. Preziden
tas siūlo pridėti 6 naujus teisėjus. Jeigu kongresas jo 
sumanymą priims, tai Rooseveltas, žinoma, paskirs to
kius teisėjus, kurie rems "naująją dalybą”.

Štai ko bijo dabartiniai administracijos priešai. To
dėl tas prezidento atsikreipimas į kongresą sujudino vi
sus atžagareivius Amerikoje.

Atrodo, kad bus smarki kova.
/■

Moterų lygybė Ispanijoje

TUŠČIOS PASTANGOS ,

Antanas Bimba dar vis kry- 
žiąyojasi “Laisvėje”, įrodinėda
mas, kad tą Maskvos- bylą', ku
rioje 13 bolševikų buvo pa
smerkta mirčiai, o keturi kalė
jimui, buvo atlikta sulig mo
derniškų teisės ęeikąlavimą. 
Bet kurį© Yra tiė teises reika
lavimai, jisai prisipažįsta neži
nąs ir nenorįs žinoti,

. Jisai, girdi, buvęs vienu lai
ku užsidegęs inekintįa teisią: 
“prisipirkau daug knygą ir pra
dėjau studijuoti. Deja,-beskai
tydamas atšalau ir pamečiau”.

O dabar* kada Bimba pama
tė, kad “Naujienos” kalbą' ki’ 
taip apie Maskvos bylą* negu 
kad jisai nori, tai jisai jau vi
siškai numojo ranka į “advoka
tą biznį”.

Taigi dėl to,'kad Bimba nie
kuomet nestudijavo teisią, ne
turi apie jas jokios nuovokos 
ir nenori turęti,

Ispanijos vyriausybe išleido dekretą, kuriuo sulygi
nama moterų teisės su vyrų teisėmis be jokių apribavi- 
mų, išimant tuos, "kuriuos yra uždėjusi gamta”. v

Monarchiškoję Ispanijoje moters neturėjo teisės ne 
• tik balsuoti, bet ir teisės pasirinkti profesiją arba įsi
gyti nuosavybę. Šeimoje moteris turėjo absoliučiai 
"klausyti” vyro.

Respublika dabar suteikė Ispanijos moterims visas 
teises, kurias gali turėti žmogus ir pilietis. Tai svarbus 
žinksnis didesnės demokratybės kryptim.

Vis stiprėja
Juo labiau Francuzijos fašistai ir konservatoriai 

atakuoja Bluni’o kabinetą, juo labiau jisai stiprėja. Pe
reitą antradienį parlamentas jam išreiškė pasitikėjimą 
405 balsais prieš 186.

Tokios daugumos dar nėra turėjęs nė vienas Franr 
ęuzijos kabinetas nw pasaulio karo laikų.

Kurį laiką prieš premjerą Blum’ą skandalino ko
munistai. Bet dąbar ir jie balsuoja už jį kaip vienas.

Jeigu Vokietijos, komunistai butų panašiai rėmę so
cialdemokratus, tai Hitleris niekuomet nebūtų įsiriogli
nęs į diktatoriaus sostą.

Padarys “didvyriu”
Savo žioplais kalti»imąis prięš Trockį Maskva pa

darys tą emigrantą ^didvyriu”. -s
Kiekvienos didesnės sovietų bylos metu Trockis 

gauna tiek reklamos, kiek jisai negalėtų nupirkti nė ųž 
milionus dolerių. - ’ ' ,

Prie to dar prisidedą komunistų partijos svetimose 
šalyse. Jos nepaliauja apie jį rėkavusios. O Meksikos 
komunistai elgiasi- negudriausiai už visus. Jie dabar 
ėmė reikalauti, kad Meksikos valdžią uždraustų jam 
viešai kalbėti ir duoti pareiškimus spaudai. Tai tiesiog 
sarmata. Komunistai nori būti uolesni už policiją!

Jeigu sovietų valdžia ir komunistų partijos nebūtų 
tąip dažnai Trockio vardą minėjusios, tai pasaulis se
niai butų apie jį užmiršęs, — kas butų buvę sveikiausia 

. visiems.

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

ir nenori turęti, — tai jisai 
jaučiasi esąs kompetentiškas 
spręsti, kad Maskvos teismas 
pasielgė teisingai!

Vadinasi, 
ignorantas, 
kalbėti.

, šitą taisykle vadovaudama
sis, Antanas Bimba ėmėsi “su
kritikuoti” ir “Naujieną” pa
reiškimą, kad nei Grigaitis, nei 
kas kitas negali tikrai pasaky
ti, kaip jisai pasielgtą tokioje 
aplinkybėse, kokiose buvo tie 
bolševikai, kuriuos teise Mask
vos tribunolas.

Bimba giriasi, kad jisai 
no”, kaip pasielgtą tokioje pa
dėtyje komunistai, Esą, —-

“Komunistams gi nereikia 
filozofuoti, ką jię darytą. La
bai puikų pavyzdį davė drau
gas Dimi tk’ovas, ■ kuriam Vo
kietijos naciai bandė užmes
ti padegimą Reichstago. Pui
kų pavyzdį yra davę desėtkai 
komunistų Lietuvoje, ku
riuos teisė ir baudė Smeto
nos valdžią. Puikų pavyzd 
Amerikoje davė Debsas, Ru- 
thėnbergas, Browderis, ku
riuos laike pasaulinio karb 
suareštavo ir teisė įdukus 
kapitalistinė valdžią ir nu? 
baudė ilgų metų kalėjimu.” 
Bet tąi yra tuščias plepėji

mas, o nę argumentas. Nė vie
na iš ęįa paminėtųjų bylų ne
buvo vedama tokiose sąlygose, 
kaip Maskvos bolševikų byla1. 
Bylose prieš Dębsą (kuris, .be
je, buvo socialistas, o ne komu
nistas!), Ruthenbergą ir Brow- 
derį nė vienam teisiamųjų iŠ 
Viso negrąsino mirties bausmė. 
Q kai dėl Dimitroyo bylos, kur 
ri, iš tiesų, buvo labai panaši į 
Piatakovo ir Radeko bylą, tai 
čia irgi buvo vienas svarbus 
skirtumas: Vokietijos vyriau
sias teismas( yra, civilis teisinas 
jr jisai iki tam itikro laipsnio; 
buvo nepriklausomas nuo ,val
džios.

Tuo tarpu tas teismas, kuris 
teisė paminėtuęsius bolševikus 
Maskvoje, neturi nė šešėlio ne
priklausomybės. Vadinančia “mi- 
jitarinė kolegiją” prie vyriau
siojo sovietų tribunolo yra 
specialė įstaiga kovai su 
4‘kontr-revęliųčiph^riąis”, t. y. 
$u Stalino diktatūros priešais.

Ta įstaiga negali padaryti 
kitokio sprendimo, kąip f(;ik to* 
hį, kokį padiktuoja valdžia'. Ši
tame teisme nedaro jokio skir- 
■tumo, ar teisiamais ginsis, ąr 
pesigins. A

Pagalios, beveik nėra jokios 

 

abejonės, kad\ tokiose bylose, 
kaip Zįnovjevd r < Kamenevo 
arba Piatakovo i Radeko, žval
gyba parašo sprenčįinią iš anks

 

to—pirma, negu prasideda vie
šas bylos svarstymas. Kas yra 
pasmerktas, tas yra pasmerk
tas — ir jam išsigelbėjimo ne
bėra.

Taigi apie šitokias aplinkybes 
ir reikia, kalbėti, kuomet mes

norime supra’sti teisiamųjų po
elgius. }

Šitokiose aplinkybėse nebuvo 
nei tie Lietuvos /komunistai, 
kuriuos teisė civiliški teismai, 
nei Dimitravas. Todėl Bimba 
tauzija niekus, kuomet jisai pa* 
gal jų pavyzdį “sprendžia”, 
<ąip ęlgtųri komunistai, jeigu 
juos nekaltai apkaltintų.
. Kaip komunistąi elgiasi, to

kioje padėtyje atsidūrę, jau 
parodė Zinoyjevas, Kaitienevas, 
Radekas, Piatakovias, Serebria- 
kovas, Sokolnikovas ir daugelis 
Kitą.

Jie ^prisipažino” ne tik prie 
tokią nusidėjimą, kuriuos jie 
buvo padarę, bet ir prie tokią, 
apie kuriuos jie NIEKO NEŽI
NOJO, Tai viešai pareiškė teis
me pats Ra’dekas.

[ Ir tie asmens tai — ne Brow- 
derįs, Bimba, arba koks kįtas 
aklas Maskvos pakalikas, bet 
buvę visos Sovietų Rusijos val
dovai, komunistų internacionalo 
steigėjai ir viso pasaulio ko
munistą mokytojai.

Jeigu jie šitaip pasielgė, ’ tai 
kam dar čia Bimba tuščiai ple
pa?

juo didesnis esi 
juo drąsiau gali

ži-

LIETUVA SUDARĖ 
NAUJA PREKYBOS 
SUTARTĮ BU SOVIE

TŲ RUSIJA
Lietuva jau keli metai turi 

sudariusi su Sovietų Rusija 
prekybos sutartį. Tačiau kiek
vienų metų pabaigoje ta sutar
tis atnaujinama busimiems
metams. Prieš tai abiejų
kraštų atstovų pasitarimuose 

—derybose padaroma eina-, 
mųjų metų prekybos sutarties 
įvykdymo revizija ir žiūrima, 
kokios pozicijos išnaudotos, 
kuę jas reikia pakeisti ar pa
pildyti ir kokias naujas. įra
šyti. Ir praeitų metų pabai
goje panašiose derybose — pa- 
sitarimūošė~buvo peržvelgta 
ligšiolinė ^Lietuvos -— Sovietų 
Rusijos prekybos sutartis. Ly
ginant su 1936 metų padaryta 
prekybos apyvarta, šiais 'me
tais numatyta įvežimą iš So
vietų Rusijos į Lietuvą padi
dinti apie 10%. Jam išly
ginti numatyta iš Lietuvos į 
Sovietų Rusiją daugiau išvežti 
gyvų kiaulių, raguočių ir kui
lių. Tuo lįudu, kasmet Lie
tuvos ir Sovietų Rusijos pre
kybos. santykiai vis plečiami, 
I - — Tsb.

Prasiskolinę pabėgo į 
' Lenkiją.

SMILGIAI. — Smilgių valse., 
Ereniškių dvaro savininkas 
Tadas Kopystinskis su žmona 
šiomis dienomis slaptai pabė
go į Lenkiją. Jau nuo se
niau buvo pastebima, kad Ko
pystinskis palaikė ryšius s.u 
Lenkijoje gyvenančiais asme
nimis.

Jo dvaras visiškai praskor 
Jintas: Dvaro vęrtė siekia tik 
apie 60,000 litų, o skolų pali
ko su viršum 90,000 litų. Skot 
las darė tuo išskaičiavimu, 
kad “greit at^is lenkai”, o ta
da jau nebereikės grąžinti.

Prieš išvykdamas Lenkijon, 
Iškultų dpbįlų sėklas pasiun* 
tė Danijos firmai Trifolium, 
prašydamas piųigua siųsti šiuo 
adresu: Lyov, Rinek <Nr. 9.

Generalinį įgaliojimą dvarui 
valdyti paliko lenkui dvari
ninkui Zigmantui’' Korženęvs- 
kui, gyvx Smilgių vąlsč., Trą- 
kelių dvare.
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(Tęsinys)
—Eikime į pajūrį... Labai 

prašau tamstą, kad su manim 
sutumei visiškai atviras, — kal
bėjo jis. Ąš tyliu. Av aš galiu 
būti atviras bent su kuo pašaus 
lyje?

—Man tamsta gali sakyti...-^ 
tęsia jis.

Aš svyruoju.
—Suprask, kad visas tolimes* 

nis tamstos darbas priklauso 
nuo manęs. Jeigu tamsta slėp
si, kuriam tikslui čia atvykai, 
tai negalėsi nė vieno žingsnio 
pirmyn žengti- Nuo šio momen
to aš ir tiktai aš — galiu 
tamstai parodyti kelią, kuriuo 
reikia tikslo siękti.

Bet aš spiriuosi. Aš nedrįstu 
niekuo pasitikėti, Aš nebylys.

-r-Tai labai pągirtinas daly
kas. Jųsų darbas reikalauja di
džiausio atsargumo. Visas pasi
sekimas nuo atsargumo pri
klauso,
i Jis tvirtą! spaudžia mano 
rąnką aukščiau alkūnės.

—Aš parodysiu daugiau ryž
tingumo. Galite patirti mano 
pavardę. Aš — Berezinas.

Tatai man niekę neišaiškina. 
Aš vis tyliu.' Tik vieną sekundę 
pas mane dingteli jaudinanti 
mintis:
----- O vis dėlto kokiu budu jis 
žino “Zvereyą”? Bet jis žino.,, 
žino...

' ...Pasakyti ar nesakyti? Gal 
būt, atvirai pasakyti?

—Papasakokite man apie sa
vo uždavinį!...

Tyliu.
—Na, tokiu atveju ‘aš jums 

pasakysiu šūkį.
Ąš įtempiau dėmesį. Reikš

mingai, tvirtai ir, lėtai jis išta
rė: ? ,

—‘^Paslaptis ir kraujas.”
Aš truktelėjau, Aš kartoju: 
-^-Tąip. Paslaptis ir kraujas. 
—-Dabar pasitikite ?
—Taip. *
—rJūsų uždavinys?
Bet aš vis nedrįstu. Jis su^ 

stoja, lėtai ir ramiai atsuka 
mano veidą į ąaVe. Musų akys 
susiduria.

—Tokiu atveju aš suminėsiu 
inicialus to, kuris vienatinis tu
ri teisę tvarkyli jūsų gyvenimą 
ir likimą.

Aš nuleidžiu akis. Berezinas 
įšdidingai sąko:

—Inicialo raidės yra • šios: 
“D” ir “P”

Aš tiesiu, jam ranką ir pra
šau dovanoti;

—Dovanokite, 
Bet jus juk suprantate...

Ir tuojau pasakoju jam 
uždavinį.

VII.
■-NR. 2333 ir NR. 456
’ i’-'-’ <

Berezino buvo tiesa. Viekas 
įvyko taip, kaip jis sakė- Aš tu
rėjau progos nuolat susitikti ir 

susipažinti su naujais žmonė
mis. Kartais aš* pats sau atro
džiau kažkokia kontrabandiška 
preke, kurią slaptą perduoda iš 
ranką į rankas. Aš buvau siun
čiamas nuo vieno nępąžįsitamo 
Žmogaus pa’s kitą. Ir kiekvieną 
kartą, tarsi iš klasės j klasę per
eidamas,, ture jau išlaikyti trum
pą, beveik nebylišką kvotimą... 
atestatui gauti. O kokiam atęs- 
tatui? žvalgybininko, išdaviko, 
šnipo atestatui!

Po dvieją sąVaičią aš buvau 
paleistas iš ‘karantiųos. Aš ap
sigyvenau Terioką “Imatros” 
vięšbutyje. Koks čia baisus nuo
bodumas žiemos metu! Kadai
se. aš čia visarą gyvenau. Atsi
menu atvažiavusių dainininkų 
koncertus, muzikos orkestrus, 
rašytojus. Viskas dingo, viskas 
persimainė ir aš — nebe tas.

...štai aš žingsniuoju po savo 
kambarį. Ko aš laukiu ? Kas pa- 

.sidarė su manim? Tomis rainy-* 
bes ir vienatvės dienomis aš

priširienu paskutiniąją dviejų 
mėnesių mano' gyvenimo įvy
kius. prisimeną tuos telefoną 
birsgėjimug iš ėekos, kratas, 
mHięijoa nuovadą, bąįsą nušau
to Tomaševskio pasvają, ramą 
Cervadzę, baisą Kotką, punk
tų ir užtvarą,, netikėtą susitiki- 
mą su Berezinu,ję^hipnętizuo- 
jąnčįas akis. Kurlink aš ęinu? 
Ar nesiyitu aš į prarėją? Kuo 
visa tai baigsis?

-r-Ar j ąs galite sau įsivaiz
duoti, paklausė jis kreipda
masis į mane, — susijaudinimą 
žmogaus, kurį su užrištomis a- 
kimis veda nežinia’ kur. Bet rei
kia eiti! Grįžti negalima. Kito- j 
kios išeities nėra.

Aš pats statau sau klausimą: 
—Ką dabar aš sutiksiu? Su 

kuo kitu susidursiu aš savo ke
lionėje?

Pirmą valandą po pietą kaž
kas pasibeldė į duris.

—Entrez!
Įeina nepažįstamas 'vyras. E- 

legantiška ir paskutinės mados 
drabužią eile. Plaukų skyrimas

- sakau aš.—

savo

per vidurį. Vartoja jis puikiau-. 
Šią rusą kalbą.

—Leiskite man prisistatyti: 
Epąnčinas. /

pąskui pasilenkia ir vos gir
dimai į aueį pasako šūkį, Aš 
linguoju galvą, Šūkis tikslus.

—Tuoj męs turime važiuoti, 
—aįškina jis man.

Atsainiu baltos ir išlepintos 
rankos judesiu jis numeta ant 
stalo sulenktą keturias dalis 
popiergalį.

—Bilietas j Helsinkį ir pasas.
Jis prideda:
—Mes važiuojame drauge pir

muoju traukiniu,
Aš jaučiuosi sumišęs.
Į Helsinkį? — Jdausiu, tarsi 

nenugirdęs. — Bet jus matote, 
kaip aš apsirengęs, Kąd dar tos 
akys nepastebėtų to, kaip aš ap
sirengęs !

—Tai niekis! Viskas bus.,, 
šypsosi:
—Mes visi panašiai atrodė

me, kai iš ten atvykome. Nesi
jaudinkite.

Aš užsivelku 
Tuo momentu 
ypač elgetiški,
stotį. Epančinas kreipiasi į ge
ležinkelio stoties policininką ir 
kažką jam sako suomiškai. Tas 
atiduoda pagarbą. Mes įeiname 
į vagoną. Epančinas mane įspė
ja’: •' - !

(Bus daugiau)

Savo* kailinėlius, 
jie mali,atrodo

Mes einame į

Kaip Lietuvoje Plečiasi Namų Pramonė
Lietuvai nepriklausomybę Į 30 keramikų. 1934, 1935 ir 

atgavus, namų pramonė bu
vo 
se. 
šiai 
mų 
biau rūpintis tik 193CU metais. 
Tų metų pradžioje Žemės 
Ūkio Rūmų vadovybė sukvietė 
žinovus pasitarti namų pra
monės reikalu. Namų pra
monės klausimas aptarti bu
vo išrinkta komisija iš K. 
Bielinio, P. Grinienės ir P. 

f . ' * 1 J .

Galaunės.
Prie Žemes Ūkio Rūmų pra

dėjusi veikti minėtoji nuola
tinė komisija pirmiausia nu- 37,595 lt. 
statė svarbiausia 
monei plėsti gaires, 
apskrityse tokias pat komisi
jas, kurioms vadovauja aps
kričių agronomai. Tais pa
čiais metais per buvusią že
mės ūkio, ir pramonės parodą 
buvo išaiškinta, .kurių namų 
pramonės šakų esama Lietu
voje. ,1931 m- jau buvo, su
daryta namų pramonės sky
rius. .

Šis skyrius rūpindamasis 
namų pramonės ugdymu, pir
miausia sutvarkė kad namų 
pramonės ir liaudies dirbiniai 
parodose butą tipkamai pre
mijuojami. Prieš tąi gamin
tojai už savo namą pramonės 
dirbinius, išstatytus parodose, 
susilaukdavo tik iš lankytojų 
pagirimą^ Jei geresniems gami
niams ir tekdavo, kokia pre
mija, tai tik iš parodos metu 
surinktų lėšų.. Dabar namų 
prąmęnės, dirbiniai visose že
mės ūkio parodose priimami 
ir, jei yra verti, premijuoja
mi.

Namų pramoninkų dėme
siui atkreipti į liaudies dirbi
nių ornamentus, raštus, spal
vas ir kt. buvo išleisti tam 
tikri liediniai. Nuo 1931 me
tų ligi 1937 m. išleista šešios 
“Sodžiaus meno” knygos.

Vien propoganda nepasiten
kinta, bet pradėta įvairiose Lie
tuvos vietose organizuoti kil
nojamus audimo ir mezgimo 
kursus. Nuo 1931 ligi 1937 
m.

palikta privačiose ranko- 
Šįa svarbia tautinei dva- 
ugdyti priemone, — na- 
pramonė ’ — pradėta la-

1936 m. Zarasuose ir Alytuje 
veikė kailių ir odos išdirbinio 
kursai. . Juos lankė 106 as
menys, o baigė 101 asmuo. 
1936 metų rudenį Obeliuose 
pradėjo veikti veltinių dirbi
mo kursai, 
klausytojų.
kursus lankė 6,139 klausytojai 
ir juos baigė 3,972 kiaušyto- 
jąi-jos.
*- Nuo 1932 m. namų pramo
nė dirbinių gamintojams to- 
bulesniems įrankiams įsigytj 
yra duodamos pašalpos. Šių 
pašalpų jau yra išmokėta 

Pašalpomis dali
namų pra- giausia yra aprūpintos audė- 

sudarė jos. 192 audėjos yra įsigij tį
sios pagerintas stakles, o kita 
tiek audėjų yra įsigijusių 
smulkius įrankius, skietus, 
pytis, šaudykles ir kit.

Namų pramonės ir liaudies 
meno dirbinių premijoms vi
sose parodose yro išmokėta 
36,551 lt. Jos daugiausia iš
mokėtos už audinius ir 
žio dirbinius.

šiuo metu ir ateityje 
giamasi pagal išgales 
namų pramonę. — T^b.

Juos lanko 10 
Iš viso įvairius

med-

stcn-

Šiurpus skleidžiamos 
nesantaikos vaisiai

lankė 
baigė

audimo kursus
2,191 audėjos ir juos 

Mezgimo ’kur- 
mezgėjos ir

1,650 audėjos, 
sus lankė’ 3,452 
juos baigė 1,964 mezgėjos. Be 
tę> 1931 ir 1932 m. būva suor
ganizuoti mezgimo ir kitų 
darbelių kursai aukštesniųjų 
ir specialių mokyklų mokyto
jams ir mokytojoms. Juos 
lankė 320 mokytojų. 1932 ir 
1934 ir 1935 m. Viekšniuose 
ir Kaune buvo keramikos kur-

Svėdasų parapijos kun. J. 
Božąnskas, kalėdodamas labai 
ųoliąi visiems perša “katali
kišką” spaudą. Nuvykęs j Bu
tėnų kaimą, Pakštų šeimoje 
klausęs, kokius jie laikraščius 
skaito. Vyresnysis brolis sakęs 
skaitąs “Ūkininko Patarėją”. 
Kunigas siūlęs vietoje jo 1937 
m. prenumeruoti kokį nors “ka
talikišką” laikraštį. Jaunesny
sis brolis, kuris uoliai dalyvau
ja tikybinėse procesijose, savo 
vyresnįjį brolį kunigo akyse 
išvadino menku kataliku. Vy
resniojo brolio žmona savo vy
rą užtarė, bet jaunesnysis ir 
jai atkirto.

Po šio. kunigo atsilankymo 
Pakštų šeimoje kilo barniai ir 
peštynės: broliai net už plau
kų susikibę yieAas kitą tąsė, 
kad kunigo akyse tokius paže
minimo žodžius drįsęs jaunes
nysis brolis ištarti. Ir taip ke
lias dienas broliai negalėjo į> 
vienas kitą pasižiūrėti, o jai> 
pesniojo brolio širdyje vis au
go karštesnė keršto ugnis. Ga
lų gale jaunesnysis brolis, su- 
rądę’s progą, vyresniajam bro
liui kirviu smogė į galvą ir pra
kirto. Dabar vienas guli ligo
ninėje, jam gresia mirtis, o
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šeštadienis, vasario B, 1937

Daug Lietuviu Baigė Auk 
štąsias Mokyklas
(Tęsinys)'

Justine Gudinskas 
Stella L. Gūdis 
Charles Gudžiūnas 
Catherine, Ivanauskl 
Anthony Jureylch 
Pearl Juzėnas 
Eugene Kachip 
John C. Kalnes 
Viącent Klimas 
Frieda Krischunas 

•Walter Linko 
Genevieve Mainellis 
Edward Narkis 
Joseph P. Nedzveckas 
Frąnk Peckuitįs 
Albert Palokąt 
John M. Petraitis 
Anne Polukonis 
Wanda Prąninskas 
Theresa Prokop 
JHypatia Punishka 
Josephine Rasimas 
Frances Rutkauskas 
Paul Rytima 
Peter P. Sąmoska' 
Jessie Shaiko 
Therese Sitko 
Violet C, Siamas 
John Stukus 
Albert D. Trilik 
Albert Zogas 
Felix Zolas

/ FENGER
Lucille Davidenas

Frank Bulaw trijų

Per keturis metus F. Bulaw 
dirbo “Naujienoms.” Priėmė 
skelbimus, platina dienraštį ir 
rašė žinias. Jis susipažino su 
daigeliu Chicagos ir apylinkės 
miestą lietuviais. Dirbantį Nau
jienoms” jam teko vienu ar ki
tu reikalu susitikti su tais pa
čiais žmonėmis. Jis tad supra
to, kad tuo pačiu metu galima 
pasitarnauti ir Chicagos Lietu
vių Draugijai įrašant narius'. 
Pasekmes buvo geros. Draugija 
liko skaittingesnė keliais šim
tais narių. Gi vasario pirmą die
ną Bulaw gavo pakvietimu dir
bti ir trečiai įstaigai, šis pa
kvietimas buvo iš Milda Auto 
Sales saviąinko, p-no D. Kurai
čio, Pakvietimą Bulaw priėmė 
su džiaugsmu ir pasižadėjo, 
dirbdamas “Naujienoms” ir 
Draugijai, pardavinėti Buick ir 
Pontiac automobilius.

• / 1

Vadinas* jo draugai ir pažįs
tami bus aprūpinti gražiais au
tomobiliais. Bendradarbiauda- 
damas su p-nu Kuraičiu Bulaw 
gali tikėtis gerų pesekmių. Juo 
labiau, kad Milda Auta Sales 
yra vienatine lietuvių įstaiga 
Chicagoje, kur laikoma Buick 
ir Pomtiac automobiliai.

Taigi nuo dabar Bulaw yra' 
trijų įstaigų atstovas. Pavasa
ris ir vasara nebetoli — jei 
planuojate pirkti automobilių, 
tai kreipkitės į Bulaftv, o jis ap
rūpins jus paskutinio modelio 
Buick arba Pontiac. Milda Au
to Sales visada turi didelį pa
sirinkimą aptrarankių automo
bilių — klauskite Bulaw’o, jis 
apie tai paaiškins.

Kaip ir seniau, Bulaw atsto
vaus “Naujienas” (užrašinės 
laikraštį, priims skelbimus, etc) 
o taip pat Chicagos Lietuvių 
Draugiją, būtent, dalyvaus tos 
draugijos Triumfo Konteste.

—Repu

Sugrįžo iš Floridos
T<xwn of Lake—Sausio 31

dieną sugrįžo iš Floridos p-nia 
Josephine Krisčiunienė, 4501 
So. Ashland avenue, tavem sa
vininkė, ir pp. Geležiniai, 6741 
So. Maplewood avenue, kurie 
praleido saulėtoj Floridoj apie 
mėnesį laiko, išsimaudė netik nui.

i

Bernice A. Chipas 
Edward F. Gegoud 
Ko,bert Garis 
Irene A. Kantrim 
Lillian M. Kluses 
V;ctor W. Korejva 
Theodore į. Kozięcąą 
Bruno T. KUbjcki 

; Frank J. Kyerdis
Anne Oleksy 
E.steUe Povilams 
Mike Sereika 
Nitą M, Sidorovich 
Mattha' Surblis 
Lilli&x Waiporis 
Josephine Žebrauskas 
Ibina E, Zemiatis 
Jennie F. Zollis 
Harriet S. Saldukas

HARPER

Wajtęr Bardauąkas 
Edward A. Daunoras 
Frank Druktainis, Jr. 
Richard R. Druktenis 
John S. J. Petrosiz 
AdoĮph P. Pocius 
Mary Reckąs 
William Slavinskas 
J. S. Stalioraitis 
Jasephinę P. Vaichulis 
Ralph G. Vistain 
Adele C. Wilk 
Peter Zello.w

r------ -—----------------- - ----------
iMiami pajūrio maudynėse, bet 
ir saulės spinduliuose ir turė
jo good time.

Grįžtant atostogininkams į 
Chicagą, kelią jiem pastojo 
patvynis, apsėmęs tiltus. Tai
gi musą ęhlčagiečiams teko 
važiuoti aplinkm, per Tennė'Sr 
see valstiją, ir padaryti apie 
700 mylių daugiau keliones, ne
gu tiesiais keliais. Tačiau ir 
čia patvynis jau buvo užlie
jęs laukus ir per desėtkus p.y- 
Hų' ūkiai arba miesteliai buvo 
apserrtti yandens ir vietomis 
matėsi tik trobesių stogai arba 
kaminai virs vandens. Augštes 
nėse vietose, ant kalnelių buvo 
susispietę ūkininkai su savo 
manta ir gyvuliais, vandens 
apsupti, laukdami kad ątvažia- 
vę laiveliai juos paliuosuotų iš 
patvynio nelaisvės. Toks regi
nys darė šiurpų įspūdį į chi- 
cagiečius keleivius.

Chicagiečiai, tūlo žmogaus 
vadovaujami, važiavo keliąs 
mylia? vieškelių apsemtų van
deniu, Nors kelias, ėjo. daug 
^ugščiąų Už ligumą. bet pp. 
Geležinių automobilis vietomis 
ritosi apie pėdą gilto vande
nių iki pasiekė didžiulį tiltą, 
per kurį dar buvo leidžiama 
keleiviams važiuoti.

P-aua Josephine Ki’isčiunie- 
ne sako* kad ji nerštų dar kar
tą matyti saulėtą Floridą, bet 
nenorėtu susitikti kely su bai
siu Ohta iy£s patv/mil.

—Senas Petras

Cicero 11 "f
Deveikis, Petro/ šumjfc, 
savaites išbuvo patvynio,

C. 
tris 
srity Tennęssee valstijoj. Par
važiavęs papasakoju daug šiur
pių dalykų, apie kuriuos mes, 
gyvendami Qhjeagoj, nė nesap
navome. Jis ten pateko darbo 
reikalais, kaip mekanikas, 
kompaniją atstovaudamas, 

--T* D,

Buvęs meras laimėjo
Illinois valstijos prokurorą? 

Otto Kernęr mėgino atnaujinti 
bylą, kad priversti buvus; Chi
cagos merą Thompsoną sumo
kėti $72,794, kuriuos surinko 
Pątvynių Kontrolės Ąsociącija. 
Valstijos vyriausias' tęismas ąt- 
metė Keimerio reikalavimą iš 
naujo atidaryti bylą Thopipso-

Tel. Canal 1679
4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.

Kampas Richmond St.
Tel. Lafayette 3171 Tel, Hemlock,8400

CHICAGO. ILL.
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LIETUVIŲ DRAUGIJOS IR
“NAUJIENOS”

r**

<■ .‘.u i r. G* •" »

Rytoj, sękmadieny, vasario 
7 dieną, Sokolų svetainėje ad
resu 2343 So. Kedzle avenue, 
įvyksta 23 metinis “Naujienų” 
koncertas ir helius; svetainės 
durys atsidarys 4, o progra
mas prasidės 5 valandą po
piet. 

./ . ■

Šia proga noriu išreikšti vie
ną kitą mintį apie “Naujienų” 
santykius su lietuvių draugijo
mis. \

^Naujienų” editorialai, “Nau
jienų”- apžvalgos politiniais ir 
socialiais klausimais buvo ir 
tebėra tam tikra, aiškiai pa
žangia ir socialistine kryptimi 
vedami. Kitaip, rodos, ir būti 
negali. Draugas Grigaitis ir jo 
padėjėjai redakcijos štabe iš 
patyrimų mokykloj, jaunuome
nės rateliuose ir. nepaliaujamo j 
visuomenės darbuotėj įgijo tam 
tikrą pasaulėžiūrą, tam tikrą 
orientimtę įvairiais gyvenimo 
klausimais ir pagrindinę meto
dą klausimams gvildenti ir riš
ti. Jie, galima sakyti, “taip šo
ka, kaip moka”. • Jie rašo ir 
kalba taip, kaip jiems atrodo 
tiksliausia; reikalauti, kad jie 
kitaip rašytų, reikštų reikalau
ti, kad jie išsižadėtų savo pa
žiūrų, arba veidmainiautų.

Tačiau redakcijos štąbo na
rių raštai neužpildo visų “Nau
jienų”. Kur kas daugiau vie
tos užima žinios iš Chicagos 
ir kitų kolonijų draugijų veik
los.

Lai bus korespondencija apie 
šventos Petronėlės draugiją — 
ji randąsi vietą “Naujienose”, 
kaip randa ją straipsnis apie 
laisvamanių darbuotę, joniš
kiečių ar žagariečių kliubą ar
ba socialistų sąjungos tari
mus. Pranęšimai, apie; Brighton 
parapijos metinį susirinkimą, 
detalės atskaitos apie bažny
čios turtą, politinių kliubų, pa- 
šnipinių draugijų baliai, chorų 
parengimai — visa tai , sutelpa 
“Naujienose”.

“Draugas” nedes žinios apie 
laisvamanių kuopą; o jeigu 
dės, tai greičiau tikslu ją dis
kredituoti. “Vilnis” pakanta 
(tolerantiškumu) nedaug ski
riasi nito “Draugo”. Toleran
cija pasižymi “Naujienos”: tu
ri lietuviai draugijas, kliubus,, 
chorus, kuopas, veikia organi
zacijos 
jama “Naujienose”, kaip veid
rody, bežiūrint, ar ji patinka 
“Naujienų” redakcijai, ar ne
patinka. Ji yra dalis musų, 
Amerikos lietuvių gyvenimo, 
tad užsitarnauja “Naujienų” 
dėmesio ir vietos “Naujieno
se”. ■ !

Ši “Naujienų” pakantą (to- 
lęrąncija), šis pripažiniinas ki
tiems • teisęs ir laisvės turėti 
savas pažiūras ir veikti kaip 
jie patys geriausia išmano,/ro
dosi, yra viena svarbiausių 
ypatybių plačiosios visuome
nės, ypatingai draugijų, ir 
“Naujienų” santykiuose. Ir tur 
būt neklystu pasakęs, kad drau
gijos tatai įvertina, nes jokia
me kitame Amerikąs lietuviu 
dienrašty nerasite tiek žinių ir 
apie taip įvairias draugijas, 
kiek jų rasite “Naujienose”.
* “Naujienos” yra . lietuvių

ši veikla atvaizduo-

NAUJIENOS, Chicago, UI
. -        'I ' ’—■    ..............................
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draugijų, kaip ir kitų mu'sų vk 
suomenčs grupių ir pavienių 
asmenų dienrAštis. “Naujienos” 
kviečia visu? atsilankyti į jų 
23 metinį pbrenįgimą vasario 
7 dieną Sokolų svetainėje ad
resu \2343 Šb. Kedzie aveąue. 
Svetainės durys atsidarys 4 va
landą, o programas prasitęs 5 
valandą popiet.

Lietuvė M. Kuchuris
Pasišovė Vyro 

Revolveriu
Ginklas šovė netikėtai 

pajudintas

37Woodlawn ligoninėje guli 
metų lietuvė, Margai ot Kuchu- 
ris, kuri gyvena adresu 6118 
Stony Island avenue.

Ji buvo pa^auTa į kairiąją 
koją, kai besibrausdama pėr 
“komodos” stalčius ji pajudino 
savo vyro revolverį. Revolve
ris šovė, moteriškę sužeisda
mas.
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LIETUVIAI IR LIE-, 
TUVAITES paėmė 

LEIDIMUS VE
DYBOMSm.M- - -r ■■imi—m—

Stanley Stonksnis 21 m. ir 
Adella Vierbello 21 m,

Basil Kapas 37 m. ir Helen 
Mąssias 24 m.

Skiryboms bylos iškeltos
, ••• ■/ ; r k// ■;

Nickalina Rimszelis vs, N'i- 
codem RimszęĮįs

Išgelbėjo Vaiko Gyvastį
Edwtfrd MAckey 16 metų, 

404 . South ■- Qampbęll aveniu, 
ketvirtadieny ėjo namo 
B.uren gątve ties <hąmais 
2406. Nežinia kur iššauta 
ka pataikė į jį. Vaikas 
kulkos smūgio susilenkė.

Van 
No. 
kul- 
nąo Lietuvių Amerikoj. Čia dar kar- 
Ta4 tą pareiškia, kad geriausias da- 

čiau, kai jo draugai nuvedė jį lykas yra. apsidrausti Susiyie- 
i artimiausią daktaro ofisą, tąi nijime Lietuviu Amerikoj ir 
pasirodė, kad kulka prakirto turėti pąšalpą ir pomirtinę. Mu- 
sveterio ziperį, bet ziperis taip sų Susivienijimas šiandie tiek 
sumažino kulkas smarkumą, I tobulas, kad aprūpina senus ir 
<ad ji įstrigo vaiko švarke. jaunas. Tad5 be atidėliojimo

—-------- ■■ f-r-,--------r

Užgavėnių par®
J5RIG1ITON PĄRK

ĄNTANAS IR ANTONtNA JOKANTAI 
3934 So. Rockvvell Street 

drąugižką Užgavėnių parę,
Vasario-Feb. 6,1937 

užkandžiai ir gėrimai. Visi musų draugai,'
Atsilankyti ir kartų pasilinksminti..

rengia

Bus gerą muziką, gardus užkandžiai ir gėrimai. Visi 
ir pažjstąi,ni kviečiami ątsiUnkyti ir kartų pusi

3934 So. Itockvvell Street
...............................
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' BIRTHDAY PAR®
(ILGA AMBROSAITE

j. ivyks —

Vasario 6 d. ,1937 m., vakarą
Kviečiame visus pažinties draugus į gimtadienio parę, bus veltui už
kandžiai, gros gera orkestrą; linkįminsimiės visi. Kviečia Tėvai:

PAUL IB CĄRRIĘ AMBROSE

1843 South Halsted Street

Pinigu Taupytojams Išmokam
Kiekvįęno Asmens Finigąi 

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

Morgičių

Standard Federal "
Savings & Loan Ąssaciation of Chicago

Cicero Aukos Demo- 
i krątijos Komiteto 

Prakalbose

A.
Avižienis ir K.

Publika sudėjo $16.42 išlaidoms 
ir demokratijos reikalams

.... ...
CICERO. Pereitą penkta

dienį,. sausio 29 d., Cicero Liuo- 
sybes svetinėje įvykp prakal
bos, kurias rengę vietos drau
gijos, remią’nčios Amerikos Lie
tuvių Kongresą Atsteigimui De
mokratijos Uętuyoje.

Publika prakalbose sumetė 
$16.42 aukų išlaidų padengįmui 
ir demokratijos, reikalams.

Aukos buvo sekamos;
J. Navickas $5.00
JI. ■ Bitautas $1.00
M. Butvilą $1.00
A. Jakutis $1.00
Po 50 centų: Vi. Stankus, 

Stankus, A 
Yurgon;

Po 30 ,centų — drg. Kubels- 
kis;

Po ,25 centus: J. Gusčius, A. 
Ąugaitienė, M. Jankaitis, A. 
Markūnas, S. Pauliukaiitis, Vil
kas, S. Kvederienė, A. Devei
kis, H. Strumiliene, Vaišnoras, 
Juozas, J. Petraitis ir A. šar- 
venis. .

Smulkių — $2.87,
Viso $16.42.
Pinigai buvo paskirstyti se

kamai :
Ūž salę — $5.00; už plakatus 

— $5.00; A. M. Kongreso Po
litinių kalinta fondui — $4.42; 
Ispanijos fondui —A $2.00. -r-R.

S.L.A. radio pro
gramai

Praėjusį antradienį, vasario 
2 dieną, vėl buvo transliuoja
mas Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj radio programas nuo 
7:45 ; iki 8 . valandos vakaro. 
Transliavo,; 301 kuopą,

Anaunseris K. P. Deveikis 
kalbėjo taip: Gerbiamieji, aš ir 
vėl kalbu, ir man yra smagu 
kalbėti varde ^S.L.A. 3.01 kuo
pos, Ciceroj. Musų atsišauki
mai nėra bergždi. Gavau daug 
paklausimų apie Susivienijimą

Vaivada

paprašykite daugiau informa^ 
cijų.

. i • •
Toliau programą pildė:
Viktorija Deveikis ir A. Ąs« 

cila dainavo '“Valioj, dalgele”;
Kalbėjo Antanas 

SLA. 301 kuopos ir “Naujie
nų” redakcijos štabo narys;

duetą išpildė Viktorija De- 
veikiutė ir Ą, Ascila:

kalbėjo p-lė Juzefą 
skaitė, jauniausia 301 
narė;

pranešimus darą K. 
veikis.

Ateinantį, antradienį,

Rašin- 
kuopos

P. De-

vasario 
9 . dieną, programą pildys Su
sivienijimo Lietuvių Amerįkoj 
260 kuopa iš Marqu‘ette Par
ko. Programas taippat bus 
transliuojamas, kaip ir pirmes- 
niais atvejais, nuo 7:30 iki 8 
valandos vakaro iš stoties 
W G E S. Pasiklausykite.

Brighton Park
AT7’ »

Didelė parė

viŠ.į vakarą, vasario 6 d.
si Antano ir Antaninos Jokan
tų draugai, kaimynai ir pažį
stami susirenka į jų rengia
mą Užgavėnių parę, kurioj bus 
šauni muzika, gardus užkan
džiai ir visokiausių gėrimų. 
Visiems yra užtikrinta geras 
laikas -— good time.

Jokantų užeiga randasi ad
resu 3934 So. Rockwell st.

— Rep,

Peoples Krautuvėse
Vasario Mėnesio 

DIDIS

Išpardavimas
KAINOS NUMAŽINTOS IKI 45% 

Ant Puikiausiu Namams Reikmenų

$55.00 Gesiniai Virtuvių Pečiai .........$32.50
$65.00 Nauji Parlor Setai po...........$32.50

$80.00 Miegamų Kambarių Setai .... $39.75 
$95.00 Nauji Radios .................  $47.50
$50.00 Drabužiam Plovyklės  ‘— $29.75 
$75.00 Alyva Kūrenami Šild. Pečiai $39.50 
$45.00 Gražus Pąrlor Heaters .... $22.50
$10.00 Labai Gražios Liampos ........... $5.75
$20.00 Springsiniai Matrasai ........... $9.95
$17.50—1937 Midget Radios ..... ...l....  $9,75
$6.50 — 9x12 Klijonkės ..............   $3.95
$38.00 — 9x12 Gražus Kaurai po .... $19.75

Pirkite Dabar — Naudokitės Dideliais 
Pinigų Sučėdimais 

Didžiausiose Lietuvių Krautvėse!

SLA 6-to Apskričio 
delegatų priimta 

rezoliucija
Kadangi okupuotos tėvynės 

dalies lietuviai pastarais laikais 
kenčia priešo skaudžias repre
sijas, terorą, kaip * tai lietuvių 
mokyklų uždarinėjimą, veikėjų 
persekiojimą, namuose kratas 
ir net veržimąsi už linijos, tai 
šiuomi Susivienijimo Lietuvių 
Amerkoje 6-tas Apskritys, 1937 
m. sausio 31 d., 814 W. 33rd 
gatvė, Chicago, Illinois, meti
niame delegatų susirinkime pa
reiškia, kad jis Vilnijos lietu
vių pasiliuosavimo darbus aty- 
džiai seka ir šia proga jiems 
teikia širdingą užuojautą ir 
drauge Tinki kovotojams drąsos 
ir ištvermės darbuose su Nepfi- 
kalusoma Lietuva sujungti.^

—Apšvietus Komisija.

Paskirta Mirti Vas. 19

Peter Chrisoulas, graikas, 
kuris laikas atgal nušovė tea
tro menedžerį Brighton Par
ke, Irving Fehlbergą. Chrisou- 
lasui teismas paskyrė mirti 
elektros kėdėj e. Visos advoka
tų pastangos išgelbėti Chrisou- 
lasą nuo mirties nedavė re
zultatų. Jam paskirta mirti va
sario 19 dieną. Mirties baus
mės laukia Jos. Rappaport už 
nušovimą valdžios šnipo ir 
jųodveidis Rufo Swain.
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Geresnio Sąstato Nesuda 
rysi Už Pinigus •

Penki Gabus Vaidintojai “Naujienų” 
Metiniame Parengime

Svarbi “Naujienų” Metinio 
Parengimo programo dalis yra 
komedija “Uošvė4 į Namus, Ty
los Nebebus”. (Parengimas 
įvyksta rytoj po pietų, Sokol 
svetainėj).

Vaidintojų komedijoje yra 
penki:

Petronėlė MiKerienė — .Mylė. 
Rainienė;

Nora Gugienė — Morta Kum- 
štienė;

Adelė Nausėdienė-Zavistaitė 
— Ramių Tarnaitė;

B. Liudkevičius — Grigalius 
Ramys;

Algirdas Rulis — Zigmantas 
Ramys.

Geresnio Chicagos lietuvių 
aktorių sąrašo nebūtų galima 
sudaryti “ir už pinigus”. Kiek
vienas iš dalyvių yra pasižymė
jęs scenos darbuotojas. Vien jų 
vardas pilnai užtikrina, kad 
veikalas bus pastatytas ir su
vaidintas gerai.

Petronėlė Millerienė-Petrai- 
čiutė yra vaidintoja, kuriai jo
kios rekomendacijos nereikia. 
Kur geresnis vaidinimas — ten 
p. Millerienė. Ji pradėjo vaidinti 
nuo jaunų dienų ir nuo to dar
bo neatsitraukė iki šiai dienai. 
Vaidina ir mokosi rolių liuos- 
laikiu, nes pas mus lietuvius 
yra ta apgailėtina padėtis, kad 
nei iš scenos, nei iš muzikos, 
kad ir gabiausias žmogus, 
gyvenimo negali padaryti, 
nomis p. Millerienė dirba.

Per metų metus, beveik 
įsisteigimo, 
choro narė.
ir dabar. Kas sekmadienį trans
liuoja per ladio. Kas-gi nežino 
garsiosios “Makarienės”, kuri 
kartu su Makalu, J. F. Budriko 
radio programe, tiksliai piešia 
tikrą, kasdieninį rietuvių šeimy
nos gyvenimą. Užmirš klausy
tojai įvairius dainininkus, už
mirš kitus artistus, bet Maka
rienę visuomet atsimins.

“Makarienė”, kaip buvo gali
ma spėti, yra p. Millerienė.

N. Gugienė
Nora Gugienė yra vaidinto- 

• ja, dainininkė, muzikos žinovė, 
kuri dažnai 'stovi užpakalyje 
įvairių kultūrinių sumanymų. 
Kas savaitę ji “Naujienose ’ pa
rašo po skiltį žinių apie muzi
ką. Bendradarbiauja “Moterų 
Skyriuje”, kuris pasirodo kas 
ketvirtadienį. Vaidino įvairiuo
se dramose ir komedijose; dai
navo keliose operetėse, visur su 
pasisekimu. Ji nuoširdžiai dar
buojasi “Birutės” choro labui, 
bet lai'ks nuo laiko padirbėja ir 
kitų muzikalių organizacijų 
naudai.

A. Zavistiitė 
t

Adelė Nausėdienė-Zavistaitė 
taipgi yra veteranė aktorė. Pir
mą kartą pasirodė scenoje ke- 
lioliką metų tam atgal. Dau
giausiai vaidino St. Pilkos ir 
Unės Babickaitės (Graičiunie-

pra-
Die-

nuo 
ji buvo “Birutės” 
Priklauso prie jo

nes) laikais. Ji priklauso prie 
“Birutės” choro. Į “Uošvė i 

, Namus, Tylos Nebebus” ji įneš 
daugelio metų patyrimą ir ta
lentą vaidinimui.

B. JriudkeiviČius
1 ,«

B. Liudkevičiui tenka įdomi 
ir svarbi Grigaliaus Ramio ro
lė. Grigalius yra Dėdė, sutvar
kąs įvairius negeistinus įvy
kius Rainių gyvenime, kurie 
pasireiškė' kai tik pasimaišė 
smarkioji uošve Morta Kumš- 
tienė.

Liudkevičius. pradėjo vaidinti 
vakaruose tebegyvendamas Ry
goje, Latvijoje. Atvažiavo Ame
rikon daugelį metų tani atgal ir 
tuojau suėjo daiktan su savo 
širdžiai artimais žmonėmis — 
kitais aktoriais. Jo scenos dar
buotė yra tuo pačiu laiku ir 
Chicagos lietuvių scenos dar
buotės istorija* Kad visi jo pa

gyrimai, pergyvenimai, atsimi
nimai butų surašyti į knygą, 
tai butų ko skaityti.

Ir jaunasis Rulis
Jauniausias komedijos 

i NTin'miic’ rINrlri<3 NTo

big boost in the scpte when 
she turned in a reąuest - for 
štili more tickets. The R 
Misses a^en’t missing or pas- 
sing up any friends withoul 
letting ’em know about the K 
R TWELFTH ANNIVERSA- 
RY DANGE, tonight, Feb., 6, 
1937, in the Southtqwn Ball- 
ropm, 6319 So.; Ashland Avė., 
at 8:30 of the evenin’.

When ą group of young la- 
dies works logether as a clųb 
for twelve years without 
breking up and changin^ tl^ie 
personnel completely, it is a 
record to be pround of!

And we hope to have cause 
to be even prouder of the 
large gathering of loyal and 
happy friends at our dance 
tonight. 

• A •

“Iki pasimatymo!”
Cordially,

K R NEWSY.

.......I ■guli*., .gi,-' MLi <11 i ųhm

Rytoj “Lietuvos Ūki
ninkas” Švenčia 30< 
metų sukaktuves

šeštadienis, vasario 6, 1931

-f.

Rengia vakarą W ėst si d e 
svetainėje.

WESTSIDE —, West ’ Side 
svetainėje, 2244 Wešt 23rd PĮ. 
įvyks Lietuvos Ūkininko Dr- 
jos vakaras. Rengiamas pa
minėjimui Draugijos 30 metų 
jubiliejui.

* ■>'. ■ ' } ..

. Programas susidės iš scenos 
veikalo, dainų šokių ir muzi
kos. -X . •

Pradžia 6:30 vai. vak. I. L.

Rodys Paveikslus Iš 
Lietuvos Melrose

Parke

Šiandien Sukanka 
Sidabrinės Ves

tuvės

Jauniausias komedijos “Uoš- 
vė^i NaTnus, Tylos Nebebus” 
sąstato narys yra Algirdas Ru
lis. Apie jį jau buvo rašyta 
plačiau. Bet Čia reikia pakarto
ti, kad rytoj “Naujienų” pa
rengime jis vaidins tik antrą 
kartą savo gyvenime. Bet tai 
toli gražu nereiškia, kad jis iš
eis scenon drebančiomis kinko
mis. Vaidindamas pirmą kartą 
(“Pirmyn” operetėj, “Oro Ban
gos”), jis parodė tokį gabumą 
ir natūralumą scenoje, kad iš 
jo nieko kito, kaip geriausio 
pasirodymo, negalima laukti.

“Uošvė į Namus, Tylos Ne
bebus” yra nepaprastai juokin
ga komedija apie šeimyninį 
venimą, kuri kiekvienam, 

'mėgsta pasijuokti, be galo 
tiks. -—B.

ROSELAND — Roselandie- 
čiams, pp. P. Sadulams šian
dien svarbi diena. Šiandien 
sukanka 25 metai/ šeimyninio 
gyvenimo. — Šiandien, jų si
dabrines vestuves. Pp. Sudu
lai yra žymus roselandiečiai, 
gerai žinomi visiems , lietu
viams. Jie gyvena adresu, 
10518 So. Lafayette Avė.

MELROSE PARK — Atei
nantį trečiadienį, vasario 10 

‘d., Melrose Parko svetainėje 
bus rodomi Brolių pp. Motu
zų traukti paveikslai, “Lietu
va Kalba.”' ;

/ . . ■ ' ■ ,

Mt. Carmcl parapijos salė
je, 1107 23rd Street.

Kalbės' svečias iš Lietuvos, 
rašytojas Vincas Uždavinys.

Seansas prasidės 7:30 vai. 
vakare. -

lity; of thousąrrds- who came 
iri search of essential human 
needs, from under a yoke of 
oppression, that saw fit to 
dehv thbse needs. . ■

• Toiriorrow You will view 
through of grateful loyal 
friends paying You tribute for 
the many kindnesses You’ve 
extended tliėhi; for the many 
battles You’ve fought for 
them; for the wordš of ądmo- 
nition and approval 
špoken to them; ' for 
You’ve giyen them.

You’Ve served them
We, of Pirmyn” will 

row be among thosc, 
You tribute.

May wc thank Yoii 
ei y for the aid and encoura- 
gement You’ve givcn “Pir
myn”, and wish You strenght 
and success in your struggle 
for a happier life for all, 
struggle You’ve so nobly wa- 
ged during these.many years.. 

y

liam atidarymui

Parko Kultūros Rūmų.

Marq,iettGt Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos * 
yra naudingos.P. šalti m i eras.

You’ve 
the aid

weii. ■* 
tomor- 
paying

sinccr-

PIRMYN”

Pirmadienį Mar 
ųuette Parko Or 

ganizacijų Mi
tingas

Sy
kas
pa-

Vestuvių Varpai
J. Stulginskas—My ko las 

Watson

T0WN OF LAKE — šian
dien apsivedė. Juzefina Stul- 
ginskas, 4517 S. Wood St., 
su Mykolu _Watsonu, 4931 So. 
Winchester avenue.

Iškilmės įvyks šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, 5-tą vai. vakare. 
Vestuvių puota įvyks Dimbe- 
lio salėje, 4523 So. Wood st. 
Jaunosios tėveliai yra seni 
vietos gyventojai, tad tikimasi 
daug svečių. —J. R.

-----------------------—

Miss Pilkis Takes 
The Lead Now

More and More K R, Friends 
Secure Their Tickets

Visa šeima gali įsto 
ti į kontestą ir 

laimėti
$200,000 pinigais iš tukstanties 
laimėjimų Old Goldi Konteste

OLD GOLD kontestas prieinamas 
kiekvienam. Visas kontestas susi
daro iš paveiksluotų mįslių spren
dimų. Nueikite pas savo cigaretų 
dvlerį ir paprašykite oficialių Old 
Gold mįslių paveikslų, DYKAI, kar
tu su taisyklėmis ir kontestą lie-1 
čiančiomis smulkmenomis. Įsigyki-. 
te tų paveikslų, mįslių ir įstojimo, 
formą tuojau./ Kontestas ką t’k 
prasideda. Neatidėliokite. ’ Aid
žiai įsiskaitykite instrukcijas. čia 
nėra triksų nė gaudymų. Tiktai 
savo gabumu laimėsite. Labiau — 
Sušvelnintas Old Gold šiuo duoda 
jums progą išlošti lanmikį ir pasi
daryti visam amžiui turtingu. Seki-

SLA Kuopa Nutarė 
Dalyvauti ‘Naujienų’ 

Parengime
Nori Parodyti savo dėkingu

mą “Naujienoms”

SLA 139-tą kuopa, Rose- 
lande, priėmė rezoliuciją pa
reikšdama padėką “Naujie
noms.”. už pąrainą_p:eL...prabė- 
gusius metus ir "" pažadėdama, I 
kad visi nariai dalyvaus “Nau- 1 
jienų” Metiniame parengime, j

Susirinkimas7 įvyko ketvir- į 
tadienį ■ vakare, Palmer Park 
svetainėj.e Kuopos pinninin-, 
kas yra J. Pučkorius, o A. 
Narbutas—sekretorius.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

PIRMYN
SHARPS and FLATS

To “Naujienos”:
. Tomorrow i s a great d,ay 
for You.

Tomorrow You celebrate 
another anniversary of devo- 
tion and labours for the well 
being of thoušands of fellow- 
meft that came to the shores 
of America in -search for free- 
don, for happihess and equa

'!' 1 !... .  , v- ■ ■ . '

Nauja Lietuviška 
ĮSTAIGA

Statome naujus ‘namus ant ilgų 
ir lengvų išmokėjimų. Apkalant 
medinius namus asu asbestais shin- 
gles, statome garažus, perdirbant- 
porčius, ir darom* visokį kitokį 
taisymo darbą ant lengvų mėne
sinių išmokėjimų.

CASH NEREIKIA ĮMOKĖTI 
vi, Reikale kreipkitės į *
GENERAL CONSTRUCTION & 

v REAL ESTATE COMPANY.
6551 So. Kedzie Avenue 

Phone Grovehill 0306 
Klauskite J. Pakel, statymo ved.

MUSŲ 
DEPAZITŲ APSAUGOS 

VAULTS TURI 

$75,000.00
ApdraudoR Jusy Naiąų Popieriams, 
Apdraudos Polisams ir Bile Kokiomis 

Vertybėms apsaugoti.

PINIGAI
Už jusy algos čekius musy u/j
CURRENCY EXCHANGE '

Si'.. :..
Atdara antradienį, Ketvirta- 
dienį' ir šeštadienį Vakarais 

iki 9 valandos. ^Hl

Didelios 
z Dėžės

Tik už

> $3.00
už metus

MARŲUĘTTE PARK.—Pir
madienį vakare1, Marųuettė 
Park patalpose, 67th ir Kedzie 
avenue, įvyks vietos organiza
cijų srisirinkimas. Jo tikslas 
bus sudąryti programą oficia-

It seems that the ticket sel- 
ing race betvveen the Mada- 
mes and Mademoiselies may 
be won by the latter acęord-' 
ing to the most recent check- 
up.

Miss Christine Pilkis gavę a

TELEFONAS
LAF.
0580

MIDLAND VAULT AND SECUBITIES 00
ARCHER AT ŠACRAl^ENTO

V Rakandų kainos kįla. 
b i ■ r- "■’■■■

1

A*" W ■ Rakandų kainos kįla. Sensacinis
Į atpiginimas kainų pas mus Vasario

mėnesio išpardavime.. Pirkit nupi- 
' gintomis kainomis, lengvais išmo

kėjimais. Užganėdinimas garantuotas a arba pinigrii grąžinami. Atsilankykit ir 
sužinokit apie iriusų kainas pirmiausiai. v

Central District Furniture Company
JOSEPH JOZAITIS, Mgr. ? .

Phone Boulevard 0987 įSo. Halsted Street,
• • ■ • J

GLOBĖ
FURNITURE
10655 So. Michigan 

Avenue
Telefonas PULLMĄN 8820-

Pirma Lietuvių krautuvė Roselande. Pas mus galima nu
sipirkti pigiau, negu kitose krautuvėse.

MOORE’S GAS, žinomas kaipo geriausios išdirbystės pe
čius, verias $75.00, pas mus už ..............  ^59 ^95
MOORE’S SU GASU ir ANGLIMIS' (combination) vertas 
$138.00, musų kaina .............................$ 110.00
STUDIO COUGH gero išdirbinio, dailiai $| <* QE 
atrodo, vertas $29.00 kaina .......... ........
LJNOLEUM RUG 9x12, vertas $7.95, QF
musu kaina ................ ...................................
CROSLEY MAZGOJIMO MAŠINA. $4Q 
Kaina J69.50, musų kaina ........ ,.... *..........
2 šmotų Parlor Suite, vertas $69.00, $XI Ę Rrt 

mnisų kaina .............. .....................................
DUODAME ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ.

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Prodf

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

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS. MUS GALITE GAUTI

tional Wine&LiquorCo
FRANK VIZGARD, Savininkas "

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

DAILY BUSINESS DIBECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot* pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

* ANGLYS—CO AL

Pocahontas Mine 
5 tonai ar daugi

Smulkesni $

Run Sėreened 
$7.40 tonas 

tonas.

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

ANGLYS! ANGLYS!
Negirdėtai nupigintomis kainomis 
Pocahontas Mine Run 4 ton. ar 'dau
giau $7.0P už toną. Kitos anglys 

už toną: %
BLACK .BArtD ...... ................ $8.60
Illinois Lump .......    $6.40
Franklin Waąh Nut $5.75 ir
Haking Kehtiickv Lump ....... . $8.10
" Pašaukite LAFAYETTE 8980 , 
Oksas Express 4405 S. Fairfield Av.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

■ CONRAD’Š
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
(invnrin. IVlndArniSlm VpRt.iiviii Pavfti-

Laidotuvių Direktoriai

■ JUOZAPAS
.UDEIKI

IR TĖVAS
■ REPublic 8340

LIGONINES—
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gvdymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veinš. •

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727. ė

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

i-'

Salutaro Bitens yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. J4s žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne 
smagumų. Plačiai yra parduodama? 
aptiekose ir vartojamas" Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Ganai 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO. TLL

Telefonai visų Departamentų 
HUMBOLDT 1392

STENSON BREWING
COMPANY

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

• TAVERNOS

New Deal Inn Taver
117 SO. HALSTED STREET 

HOT LUNCH—LIQUORS—WINE
—BEER—CIGARS AND

CIGARETTES
Bill Dudor and Gene Pietro

Haymarket 1378 Chicago, II

LUCKY INN
Pranešu visiems Chicagos draugair 
ir pažįstamiems, kad esu naujai 
Taverno biznyje. Įvairiausios rųši< 
degtinė, vynas Rheingold alus i 
cigarai—stalai dėl šeimynų ir mei 
ginų. Savininkas Tistikas STANLE 
BAGDONAS. Tel. Lafayette 70f

2448 West 47th Street

LUCKY INN
Musų naujai atidarytoje ir išpuošta 
je užeigoje Lucky Inn randasi įva 
riausios rųšies degtinė, vynas, Pabi 
Blue Ribbon Beer, cigarai—piet 
laiku šilti, valgiai, užkandžiai i 
mandagus patarnavimas. Savininke 
MARY BUTKUS ir TONY JACUB

Tel. Yards 5299
3827 SO. EMERALD AVENUE

Happy Hour Tavern 
STELLA SHURNAS, Savininkė 

Tavern Pale Beer 
3106 SOUTH HALSTED STREET 

Puikiausi degtinė ir vynai. 
Telefonas Victory 7523 

CHICAGO, ILL.

Tel. Wellington 1932 
OAKDALE TAVERN 

Dorothy Pask-Poškevičienė, Sav. 
Skanus užkandžiai kasdieną. Kepta 
vištiena šeštadieniais. Alus—Vyną 

—Degtinė. 
CITIZENS BEER.

1900 OAKDALE AVENUE 
(priė 2900 N. Lincoln St.)



Šeštadienis, vasario U, 1937-

Užuojautos Žodis Drau 
gams Pališaičiams

pasilikti neištarusi
' žodelį mylimai

šir-

Negaliu 
užuojautos 
draugei J, Pališaitienei, kyrios 
širdį spaudžia didžiausias nu
liūdimas. Rytoj ji mini bran
gaus ir mylimo supelio Vin
cento arba Vilimo, vienų me
tų mirties sukaktuvės, žiauii 
mirtis išplėšė iš jos širdies 
Ųrąpgiausj ir dar nepražydusį 
žiedą? jos mylįmiausį sūneli. 
Įr man labai liūdna prisimi
nus, kaip jos galvelė nusviro 
ant krutinės, kuomet jos 
dis alpo iš skausmo:

Toli, ten, už miesto, 
Yra liūdna vieta 
Kryžiais papuošta. 
Jų kapais vadina 
Ir tavo sūnelis 
Ilsis ten rainiai 
O tu, motinėle 
Verki taip graudžiai. 
Neverk brangioji 
Jis tavęs pegirdi 

’ šaltoji žemelė 
Prislėgė jo širdį.

Nuo Brunevičių, 
5249 So. Cicero Aye.

Peoples Li<įuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841
• Didelis pasirinkimas visokios 

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

SLA 129> kuopos susirinkimas įvyks nedėlioj,, vasario 7 d., 1 v. 
po piet, J. Patrausko svetM 1750 S. IJn’on Avė. Visi pra- 
šomi dalyvauti, nes yra daug svarbių reikalų aptarti. Ir 
užsimokėtyiduokles. —W. Pankau^kas, fin. rast.

.^LA 17^: kmipos susekimas'- įvyks* vasario 7 d... 1 yal| p<» p. 
F. Žilinsko svet., 3244 W. 111 St. Kviečiame visus narius 
atvykti, nes yra svarbių reikalų aptarti, • apsimokėti mo
kesčius, kad nelaimei įvykus netaptumėte suspenduoti ir 
atsiveskite naujų narių. Po susirinkimo daktaras kvotėjas 
skaitys prelekciją. —B. W., koresp.

SLA 260 kuopa laikys savo mėnesinį susirinkimų sekmadienį, 
vasario 7 d. kaip 2 valandą po pietų, Schults svetainėje, 
2442 W. 69 St. Fraiome narius atvykti kuo skaitlingiau
siai ir atsivesti naujų narių. Prašomi nesivėluotį į susi
rinkimą, nes reikalas bus užbaigti susirinkimą anksčiau ir 
vykti į “Naujienų” koncertą. —K. Liutkus, sękr.

L. M. D. “Apšvieta” mėnesinis susirinkimas įvyks, sąkmadienį, 
vasario 7 dieną, 2 vai. p. p. Sandaros svetainėj, 8J2 W. 
33 gt. Visos narės malonėkite atsilankyti; yra svarbių rei
kalų aptarti. —A. M-nė.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dainų pamokos atsibus sekma
dieny, vasario 7 dieną, Neffo svetainėje, 2435 South Lea- 
vitt street. Visi choro nariai bukite laiku kaip 10 valandą 
ryto, nes turime aptarti daug svarbių reikalų; taipgi my
linčius dainas kviečiame prisirašyti prie choro. —Valdyba. 

Rytoj 3 vai. po pietų Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted St. Lie
tuvos Jaunimo Neprigulmingas Ratelis turės savo valdybos 
susirinkimą. Prašau visų narių atsilankyti. x

z ' Alfredas J. Butkus. - 
Lietuvos Išeivių Jaunimo Neprigulmingo Ratelio mėnesinis su

sirinkimas įvyks rytoj 14 valandoj, Mildos svetainėj, 3142 
So. Halyted st. Malonėkite visi nariai būti laiku, nes tuoj 
po mitingo važiuojam į “Naujienų” koncertą.

Pirm. Juozas J. Kaunas.
Draugijos Šv. Petronėlės susirinkimas įvyks nedėlioj, vasario

7 dienią, 1 vai. po pietų, šv. Jurgio parap. svetainėj. Na 
rės malonėkite atsilankyti ir priduoti pinigus už tikietus 
nuo baliaus komisijai dėl sutvarkymo raporto. Bukite lai-: 
kų. —Q. KHučinskaite, rast.

DEPOZITŲ 
APSAUGOS 
VAULTAI

pa- 
bu-

Už mažą mokesnį ji|s galite 
sirendupti Milwaukee Avenue 
dinke depozitų apsaugos vaultą, 
kur galėtumėte saugiai laikyti 
savo įvairias vertybes.

MILWAUKEE AVENUE 
NATIONAL BANKAS

Mihyaukee Avė. prie Z?iv|sion

LIETUVIŠKA
Paukščių Krautuvė

3022 West 59th Street 
Penktadienį ir šeštadienį pirmos rų- 
šies vištų ir kiaušinių specialus iš
pardavimas. Pirkit paukščius ir švie
žius kiaušinius čia.

HIGH GRADE POULTRY CO.

SOČI M. SECUBITY 
BLANKAS IR FORMAS GALI

MA GAUTI PAS

J. P. Varkala
3241 So. Halsted St.

Phone CALUMET 7358 .
Teikia informacijas ir užveda sys- 
temąs pritaikant prie valdžios 

reikalavimų.

' f’ ----------------------- ———n   .....................

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems-—Vestuvėms— 

Rankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

lel. BOUlevard 73U>

PETRAS PETROŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 4 d., 5:00 vąl. po pietų, 
1937 m., sulaukęs 70 ,amž., gi
męs Lietuvoje, Varnių parap.

Amerikoj išgyveno 40 metų. 
Paliko dideliame nuliudime 

Aleksandrą Ąlilleri ir jo šeimy
ną, kuri rūpinasi laidotuvėmis 
Tel. Virginia 1998. Taipgi pa
liko daug draugų ir pažįstamų

Priklaiyįė prįe American 
Lithuanian Citizens Club.

Kūnas pašarvotas randasi 
1646 W. 46th St. Laidotuves 
įvyks Pirmand., Vasario 8 die
ną, 8:00 vai. ryto iš L J. Zolp 
kopi. w į Nekalto Prasidėjimo 

1 Pan. *šv. parap. bąžnyęią, ku
rioje atsibus gedulingos pa- 
pialdos ųž yėlionip sielą, o iš 
ten bus nuĮydętaą į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. Ą. Petro Petrošiaus 
giminės, draugai ir pąžįstąmi 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jąm paskutinį patarnavifną ir 
atsisveikinimą, Nuliūdę lieka:

Draugai ir pažįstami.
Patarnauja laid. dir. L J. 
Zolp, Tel. Bdulevard 5203.

Metinės Mirties Sukaktuvės

Mainės mirties sukaktuvės

WĮLLIAM PALIŠAITIS
Mirė Vasario 9 dieną, 1936

Palaidotas Tautiškose Kapinėse ;
>’ ( 1

Brangus musų sūneli, tu stovi 1 
kaip gyvą§ impsų akyse ir dabar 

mes

nuo

tik tavo malonaus balso 
daugiau negird^iame .

Jau suėjo pirmi metai 
dienos jūsų mirties. Brangus mu
sų sūneli, didžiausiame nuliudime 
ir širdies skausme palikai —

Tėvą, Motiną, Seseris, 
Švopęritts, Tetas ir 
Pusseseres, kurių taipgi 
gimines Letuvoje ir 
Amerikoje.
Tavęs neužmiršime pakol , 

bysime.
PALŠAIČIŲ

ŠEIMYNA.
3423 So. Emerald Avė.

gyvi

GSle. Teismą | VIim

Lffvllfis .
KVIETKININK4S 

Gčlčs Vestuvėms, Bankietams 
ie- Pagrabams >

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 2 dieną, 7:37 vųl. rytą 
1937 m., sulaukus pusės amž., 

( gimus Tauragės apskr., Ada
kavo pąr.. OČikų kaime.

Amerikoj išgyveno 36 metus.
Paliko didęliąmę ipiįįudime 

y, vyrą Mikolą, 5 dukteris: Mo
niką, Oną, Rūtą, Prancišką ir 

, Jčsephine, 3 sūnūs : ; Mikolą, 
Juozapą ir Pranciškų, seserį 
Rozaliją'' Šlažienę, 3 brolius: 
Jurgi. Pranciškų ir Antaną 
Levickus ir daug kitų giminių, ' 
p Lietuvoj brolį Vincentą ir 
seserį Marijoną.

Kūnas pašarvotas 3416 So. 
Lituanica j Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštad., Vasario 6 dieną 
8 vai. ryto išgamų į Šv. Jur
gio parap., bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos- pamaldos 
UŽ veĮįppės Sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines. ?

Visi A. A. Onos Žįčkięnės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat huošlrdžiai kviečiami da
lyvauti ląidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:
Vyras, dukterys, sunai, sesuo, 

broliai ir kįtps gįmįnės.
Pątąrnaųją laįd. dir. J. F. Eu- 
deikis. tel. Yards 1741.

Kuris persiskyrė su šiuo pa
sauliu vasariu 6 d., 1936 pie
tuose, sulaukės 43 m. ą£nž., 
Paėjo iš Lietuvos Panevėžio 
apskričio, Putotų parapijos, 
Skaisgirių kaimo.

Tapo palaidotas vasario 9 d., 
ir ilsis amžinai ’n^tilęą Ka
zimiero kapin^šė.* UŽ velionio 
sielą bpš atlaikytos šyenįips 
np$ips vasąrio p H# jffl* 
ryto Nekąltp- Prasidėjmp j<a- 
neles švenčiausios parapijos 
bažnyčioje, Brighton Parpė.

Kviečiame' visus gimines ir 
pažinties draugus j bažnyčią į 
pąnialdas, o iš bažnyčios j ha- 
mus. d314 Archer Avė. pietų.

Kyįečia Frąnąs i? tyfąnpele 
Shimkai ir Duktė Vaįęriją Di-

MOTERIS MAUCE 
URTĖ VALERIJA ir 

GIMINĖS.

<■;» -i

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESCIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
, ANGLYS
$4.75 iki $6.00 už toną 
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ 

Tel. Kedzie 3882 
ANGLYS!
ANGLYS!

„. ............  iL-- r—W,—

L. T. K. P. N. reųgia DU BALIU 
NEDALIOJ Ifc UŽGAVĖNIŲ vaka
rą, VASARIO 7 ir 9 d., Parapijos 
Svetainėje, prie 35 gatvės ir Union 
Avenue. 1 *

Pradžia 7 valandą vakaro.
Kviečia:

•PARAPIJOS VALDYBA.
III.......p HIIII.B»I1.ĮIIIIIIIMI|I|

CL ASSIFIEO ADS
Help Wanted—^Kernai©

Darbininuią reikia

Reikalinga apysenė moteris pri
žiūrėti 4 metų mergaitę. Darbo ma
žai. Sekmadienis liuosas. Gaus sa
vo kambarį ir valgį. Užmokestis 
pagal •sutartį. 22^2 Argylę Avė., pir
mos lubos. Jack Lieber.

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui, mėgti vaikus, nėra skal
bimo, but>. >6.00. Triahgle 2444.

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbųjį skalbimas, būti, savas 
kambarys <r$6.00 įki $8.00. Ravens- 
YOpJ 5500?

MERGINA 18-25 bendrąm namų 
darbui, būti ar eiti, $7.00 iki $8. 
6433 So. Harper Avė., Hyde Park 
9482. ' " ■■•ii:*

R®&IA patyrusių apereitorių, 
ųųplatiniam darbui, gera alga, lįll 
Balnąorąl Ąve. 1 fjoor. Pirmas au-

, Help AVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Reikia tavernai porterio—užlaiky
mas ir alga, 6101 So. State St.

■■■ . I

Reikalingas vyras dirbti ant far- 
mos netoli nuo Chicągps—Kuris 
moka karves melžti. 4406 So. Wes- 
iern Avė. Garažui. Laf. 5251, Klaus-.

Automobiles
Parsiduoda

iki 3:00 po piet. 3038 So. Union Av.

Parsiduoda automobilis pigiai— 
mažai vartotas. Ątsišąukit nuo 9:00 
iki 3:00 po piet. 3038 So. Union Av. 
Trečioj lubfrs.^rfr Shimkus.

Miscriianeous for Sale
įvairus Pard»vi<nai

— - . - ■ ' _ - - —- - . - — — — _

PARSipŲOĮJA registeris tinkamas 
i taverno biznį, naujas vertas $1200 
parduosiu labai pigiai, 6822 So. Hal
sted Street.________ _________

Fąrpis for Sale
Ūkiai Pąrdayjrr'd

sekcija

160 akrų Spųth Florida juodže
mio, nuo ąąįčįp apsaugota vieta. 
Gera tnp'kų susįsiękiįuo sekcija. 
Trys derliai metuose. Vįenaę 90 die
nų derlius duoda augintojui 4 kąr- 
.us tos ^emės verčios. Arti Golf 
Beach. Puįkiąųsįs žųyąyimas ir mau
dyne. Netoli laivų priepląuka. Flo
ridoj naųiąi nuų taksų pąliuosuotį. 
$100 akrų vertę. Parduos visą ar da
lį. Kaina $25 už akrą. Sąlygos: turį 
likviduoti apekvmyytę—apleisti tuo- 
jau. Kreiptės B<)x 563 Naujienos.

Furnisbed Rooms
Rendon šviesus kambarys. Su ar 

be valgio. Ątsisaukit nuo 9:00 iki 
3:00 po pet. 3038 So. Unioų Avė. 
Trečios lubos. Mrš. Shimkus.

RENDON KAMBARYS dėl pavie
nio vaikino—apšildomas. Telefonas 
ir visi parankurpai 6834 Sp. Talmai/ 
Avė., 1-mas aukštas, tel. Prospect 
0591.

Exchange—Mainai
MAINYSIM ANT NAMŲ 5 far

mas Illinois, Indiana, Michigan, su 
gyvuliais inaišinomis ir gerais bu- 
diųkajs. Fąrmps turi mažus mergi
šius ir be morgičių, arti Chičagos. 
John Farmer, 6112 South Komens- 
ky Avenue.

> . .............. ... .................. ... . .. O.... .

Personai
Asmenų Ieško

NAŠLYS (per skyrybas) 34 metų 
amžįąųs, juoąbruvis, norėtų susira
si nęti su jauną moterįmi amžiaus 18 
iki 22 metų vedybų tikslu. William 
Ė. Rzceipki. 678 No. Sangamon St., 
Chicago, III.

CLASSIFIED ADS.
Mezgimo Dirbtuvės

________—Kpitting Mills

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F- SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K RAUPLE TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS.
Telefonas 

VICTORY 3486.
504 WEST 33-rd STREET

, Furjtiture & Fixtures
Rak^ndai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio ąu Coil Baksaia 
ir sinkom. Taipgi štoru fikčeriua dėl 
bile kurio biznio Įskaitant svarstyk
les. ręgisterius ir icę baksua. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mlis pinu negu pirkaite kitur.

' S. E. SOSTHE1M & SONS 
1915 SO. STATE STREET- 

GALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

STOGDENGYSTE
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėtiei 
darbus. Lengvos išlygos, jc*. pagei
daujama.R BRIDGEPORT ROOFING CO. 

8216 So. fluisted St.
Vlctory 4965 

Business Chances
Pardavimui Bizmai

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI MŪRINIS, kampi

nis namas su Tavernų ir Lunch- 
room; yra kambariai viršuj. Biz
nis išdirbtas per 15 metų. Priešais 
didelių dirbtuvių. Priežastis pardavi
mo—liga. Nuosavybė cash—nėra 
morgičių. 1858 West 39th St.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir Gro- 
sernė labai pigiai. Pardavimo prie
žastis—patirsite ant vietos, šaukit 
Telefonu Canal 1964.

' auksinė proga
GREITAI parsiduoda valgykla 

(Luneh Room), geroje vietoje prie 
didelės transportacijos, biznis eina 
gerai. Pardavimo priežastis, savinin
kas gavo Civil Service darbą. Atsi
šaukite. 1642 West 47th Street.

KRIAUČIAUS CLEANING ir tai
symo šapą parduosiu pigiai, arba 
renduosiu dėl ligos. Gera apielinkė, 
nėra kriaučiaus arti — nebijokit se
nos kolionijos, naujoj kolonijoj 
klynina. siutusi po . 49c arba 3 už 
$1.00, o Čia to nėra, štoras, 2 kamb. 
ręnda $12.00. 1324 W. 48th St. Li
berty Tailor.

MARKETĄ PRIVERSTAS PĄR: 
DUOTI greitai, ledo mašina, keįsai 
ir kitkas— visą krautuvę paaukuos 
už $395.00. 4059 Archer Avenue,

Central 6661.

Pardavimui pigiai grosernė.- Ųiz- 
nįs geras, geroj apielinkėj. visokių 
tautų apgyventa. 3031 So. Uniop 
Avė. Yąrds 0740. v

PARDAVIMUI Bučernė ir Grpsėr- 
nė su namu ar bę. namo. Biznis 
kampinis, išdirbtas per daug metų. 
Telefonas; Viętory 2567.

Real Estate For Salę
TURIME CASH 

PIRKĖJŲ.
REIKALAUJAME 

NAMŲ: .

—IR— .
KATEDŽIŲ 
(Coftages) 
MEDINIŲ 

—IR— 
: MŪRINIŲ.
B. R. PIETKIEWICZ 

and COMPANY
2608 W. 47th Street

PARSIDUODA sekantys NAMAI: 
dirbtuvių apylinkėse, visi išręnduoti. 
3647 So. Halsted Rt. štoras; 1532 

15th St. rezidencija; 4458 West 
15th St.—štoras ir 7 karų garažas, 
$1000.00 įmokėti, o likusieji mažais 
nuošimčiais. Del platesnių žinių 
kreipkitės pas savininką Gęo. Cizi- 
nauską, 1458 W. 15th St.

Real Estate For Sale

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda dviejų ankštų muro 

namas 5 ir 6 kambarių. Fumace 
apšildymas. Parsiduoda už $3750. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitųbar- 
genų.

Z. S. MICKEVICE and CO. 
(5816 So. Westęrn Avenue 

Hemlock 0800.

71 ir BELL AVENUE (buvusi 
Irving) 1% aukšto 2 flatų freimąs, 
fųrnace šiluma, garažas, .... $3800

California ir Adams St. 2 flatų 
muro 6 kambarių, fumace šiluma, 
kaina ............     $5000

65-ta ir Campbellj 6 kambarių 
karštu vandeniu šildomas muro 
bungalow, garažas .............. $5500
WEST HIGHLAND REALTY CO.

8110 So. Ashland Avenue 
Tel. Stewart 3601

TIKRAS BARGENAS norintiems 
geros vietos investmentui arba už
darbio—biznio,—2 lotai prie 67-tos 
arti Western Avė. parsiduoda pi
giai. A. N. Masiulis and Co., 6641 
So. Westem Avė. Republic 5550.

DIDELIS BARGENĄS ‘
PARSIDUODA 2 pagyvenimų po 

5 kambarius naujas muro namas, 
2 karų garažas, karštu vandeniu šil
domas, randasi Marojįette Parko 
apielinkėje. šaukite—Vaičaitis. Re
public 8619.

NORIU * MAINYTI 4 pagyvenimų 
po 4 kambarius namą, kuris randa
si 1721 Eilėn St. Chięagoje į South 
Chicago propertj.

CHAS SHUMILAS, 
1721 Eilėn St., Chicago, III.

UŽ $4500 PARSIDUODA DU PO 
5 muro namas arti Kedzie ir 66th 
St. 6 kambarių muro bungalow ar
ti 65th ir Artesian, parsiduoda už 
$5,300. A

6112 So. Komehsky Avenue. 
Grovehill 1965.

PAUD M. SMITH 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 k re i-

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

PARSIDUODA PIGIAI 2 aukštų 
namas, šu beismentu — 5 fla- 

tai, 4 kambariai. 1 penkių kamba
rių. 2025 Canalport Avė. Tel. Canal 
0770. 2-ras aukštas prieky.

2-FLATIS MŪRINIS po 4 kamba
rius, atikas, pilna kaina $2300.

2811 Sol Troy Street.

PARSIDUODA PIGIAI iš prie
vartos namąį Marųuette Parke: tri- 
flatis muro $8500.00. Keturių 
mųrę $10,000.00. 7 kambarių ųauja 
muro rezidencija $5500.00. Bungti- 
low 5 kambarių $4,500.00. Keturflą- 
tis murp $8500.00. Medinis katage 

>6 kambarių apšildomas $3950.00. Me
dinis 2 pagyvenimų $2390.00. 2 biZ; 
niayi namai su bizniu, abudu arti 
Chięagos, cash arba mainysiu, ištir
kite patys kokį gerą biznį darp, 

KAZYS URNIKIS, 
4708 South Western Avė.

DABAR LAIKAS
Pagarsint Failas

—PARDUOT
—MAINYT
Pavasaris ijebetoli.
Nuosavybės kainos 
kįla.
Neatidėliokit.

Garsintis 
Naujienose

, Apsimoka
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kaino* 
prieinamos. UŽ pakartoji
mus duodame gera nuo
laidu.

. J. -v.- H“ c ' v - ■ _ I. , U.:. :i>- . . • *• l." ! - ...................... .,, , „ y4.„., , u 'ui., .i,,,,, .. ............. v".1''>^1"■> ny;g»'j< «j,. T'"‘" 1L"'■ ' IT

30 JUBILIEJINIS VAKARAS 30
LIETUVOS ŪKININKO DRAUGIJA

Trisdešimts Metų SuKaKtuvių Paminėjimas
Sekmadienį, Vasario-February 1 d., 1937

WEST SIDE, 2244 West 23 Place J
Pradžia 6:30 vai. vak.

Draugijos Liet. Ūkininko nariai Chicagoje ir apylinkėse, nepamirškite savo organizacijos 30 metų Jubįlįejaus vakarę, feuris 
įvyksįa sekiųadienį, vasario 7 d. Scenoje bus statomas reikalas “TAUTOS SUNŲ# IR IŠGAMOS” — Northsidie&ų artistų 
grupė, vadovaujant P- P« MASKOLA1ČIAMS. • -

Programas prasidės lygiai 6:30 valandą. Esate prašomi ne.dvčhioti.
Mnzikališkas programas bus įvairus. Dalyvauja visų žinomi dainininkė, ONA JUOZAITIENĖ, kuri jautriai padaioup*: 

, “Ą|piie U^pgta Krūtinė”—A. Aleksio. Bus šokikes: J. KasmaUskas. L. Cinskas, J. Matecun, J. Katkus ir piano mokytoja Ele
ną žogaitė. Po prograiuo bus šokiai. Grieš Henry Peter’y orkestru, vadovaujama draugijos nario, P. Rudake. Vakaro pradžia 

va bur>A>4 y ■ ' ■ ■ . LUKOŠIŪTĖ.'
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. g \ ; 6 ;30 valandą vakaro)
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Energinga, Darbšti Dainininkė— 
Genovaitė S. Giedraitienė

Rytoj dainuoja “Naujienų” Metiniame 
Parengime

NAŲJIEtfpCČhicągo, BĮ.
vaikų draugijėles, “Ateities žiė- kėši Vaidinimo ir režispriavimo. 
das”. Mokino visus jos sky- Vėliau įstojo į Sacerdoti ope- 
rius, kurie tuo laiku buvo Gar- ros grupę ir kurį laiką lavino

Mes esame, tikri, kad “Nau
jienų” Metiniame Parengime 
klausytojams ji daugiau negu

tuvoj klausimus. Kadangi tik 
tais dviem klausimais bus kal
bama, tai laiko, manau, išteks.

Tarp artistų, kurie rytoj dai
nuos “Naujienų” Metiniame 
Parengime, bus Genovaitė Ši- 
diškiute-Giedraitienė.

* Ji yra kukli, Besireklamuo
janti, bet tuo pačiu laiku vie
na iš žymiausių Chicagos lietu
vių dainininkių. Jos darbštu
mas, energija yra tiesiog ste
bėtini.

Ji turi malonų ir tyrų kolo
ratūra soprano balsą, kur j ra- 
dio programų klausytojams 
dažnai tenka išgirsti.

Dabartiniu laiku ji tebelavi- 
na balsą, moko vieną chorą, 
“Birutes” chorui ruošia opere
tę, “Sveikam Ligą Neįkalbėsi”, 
ir pati joje dainuoja vadovau
jamą rolę. Be to, laiks nuo 
laiko dainuoja parengimuose, ir 
moko kelioliką vaikų skambinti 
pianą ir dainuoti.

Tuo pačiu sykiu j: yra gera

žiai auklėjo pustrečių metų 
'dukrelę, Genovaitę.

Kaipo lietuvė • molina, p. 
Giedraitienė yra pavyzdinga? 
Jos jaunutė dukrelė kalba, ir 
jau gerai kalba, vien lietuviš
kai. O* kaip atrodo, tai pavel
dėjo ir motinos patraukimą 
prie dainavimo.

P-ia Giedraitienė pradėjo mo
kintis muzikos būdama 10 me
ilų amžiaus. Pradėjo nuo smui
ko. Lankė Beetho’veno muzikos 
konservatoriją, kur dainavimo 
mokino velionė Ona Pocienė. 
Patėmijusi kad, tuo laiku, ma- 

I žutė Genovaitė turėjo gerą bal
są, p-ia’ Pocienė paėmė ją į sa
vo globą ir ėmė ją lavinti dai
noje. Netrukus po to jau
noji mokinė pradėjo mokintis ir 
pianą skambinti.

Vadovavo “Ateities žiedui”
Sulaukusi vos 14—15 metų

fįeld Parke, Bridgeporte, North 
Sidėje ir Marųųette Parke. Mo
kindama tas grupes vakarais, 
Genovaitė dienomis lankė Lind
blom aukštąją mokyklą. O tdn 
visuomet dainuodavo muzikalių 
parengimų vadovaujamas roles. 
Belankydama Lindblom, p-ia 
Giedraitienė, dalyvavo veikalub- 
se, “Bohemian Giri”, “Martha”, 
“Cukrinis Kareivis” ir “Robin- 
hood”. ■ V

Bet dar nebaigusi pradinės 
mokyklos, ji jau kartą daina
vo Chicagos Universiteto Ida 
N6yes svetainėje, kur buvo su
rengtos tautinės iškilmės. Tą 
“debiutą” dainininkė .gerai pri
simena. Ji sudainavo “Kur Ba
kūžė” ir “Eisiu Mamai Pasa
kyti”. Buvo pasirodžiusi .tautiš
ku kostiumu, rūtų vainikėlių 
plaukuose. : ( : ’

bjąlsą po. priežiūra p. E. De- 
!ŠžįEm. Dabartinis p.( Giedraitie
nės mokytojas yra žymus mu
zikos žinbVas, Thomas N. Mac- 
Burney, kurio gyvenimas ir 
patyrirhai muzikoje skamba 
kaip gr^ži, neįtikėtina' pasaka. 
(Apie jį kada nors vėliau 
“Naujienose”, Pas jį mokinasi 
kelios lietuvės, tarp jų p. Ste- 

4ponųvičienė.)
-r ■" v'• • g. •■■■ '
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Vaidino daugeliui operečių

Gi. G.-... / . . g; ■

. Liuoslaikį, kiek jo <bųvo^ p. 
Giedraitiene pašventė, vaidinis 
mui lietuvių chorų operetėse. Ji 
dainavo “Grjgutyj”, Chicagoj 
ir Glevelande; koncertavd Det
roite, Mich., dąjjiayę “Dainos” 
choro operetėj,: “Sylvi-a”, o da
bar ruošiasi^ ‘{^irutės” choro, 
“Sveikam I.i^st^eįkalbesi

: , G. ’G' ■ V* ! \ '1

Kur p. Giedraitienė randa

patiks. , .' G
“Naujienų” Parengima's įvyk

sta rytoj po pietų (4 Vai.), So- 
kol svetainėje, kur i randasi prie 
2343 South Kedzie avė. —R.

Garfield Parko ir vi
sos Chicagos laisva

manių dėmesiui
.. ■ ' r 
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Kalbų daug buvo girdėti apie 
laisvamanybę, Net retkarčiais 
pakliūdavo į- spaudą viena' kita 
korespondencija iš laisvamanių 
pasikalbėjimų ir veikimo. Bet 
tikro aktyvumo pačioj ęhiea- 
goje truko ypač pastaruoju lai
ku, kai kitos mažesnės koloni
jos jau gerokai toli' pažengė 
pirmyn.

Kurie esate susidomėję tais 
klausimais, tai ir bus proga 
juos išdiskusuoti sekmadieny, 
vasario 7 dieną, susirinkus ad
resu 4039 West Madison tit. 
Susirinkite kaip 1 valandą po 
pietų. Bukite laiku ir prisiren
gę laisvamanybės ir demokrati
jos atsteigimo Lietuvoj klausi
mais diskusuoti.

) ■’

Prašomi taipgi dalyvauti vi
si Laisvamanių Etinės Kultū
ros 1 kuopos nariai.

j. J. Pronckus.

Priteisė Sumokėti 
Apdraudą Kiram 

Walker Ben
drovei

Turi atlyginti beveik du milio-

šeštadienis, vasario 6, 1937
i ..-■ii . .ji.,

Naujame Bizny
I v r Į I . ............

Town of Lake

Gerai žinomas Bruno Jutiei- 
kis, turėjęs per eilę metų Bar- 
ber Shop adresu 1803 W. 45 
St., dabar su savo žmona Stel- 
la įėjo į tavernos biznį adre
su 4512 So. Wood St. Gi šian
dien, vasario 6 d., atsibuna jų 
tavernos iškilmingas atidary
mas.

Visi Judeikių draugai ir pa
žįstami yra kviečiami kartų pa
silinksminti. Bus gera muzika, 
užkandžiai ir gardus gėrimai.

— Rep.

šeimininkė ir motina — gra- amžiaus,

Svečiams ji Taip patiko, kad 
ją ant rankų nešiojo ir dova
nomis apdovanojo.

Užbaigusi Lindblom, p. Gied
raitienė pradėjo tęsti muzikos 
mokslus American Conservato • 
ry of Music,'t o akademinius 
kursus lanke Lewis Institute. 
iTuo pačiu laiku priklausė prie 
YMCA suorganizuoto Little

laiko ir energijos tęsti balso 
pamokas, kitus, mokinti piano 
ir balso, ir vaidinti, ir rėžiso- 
riauti, ir dainuoti koncertuose, 
ir „• chorą vesti, ir, tuo pačiu 
laiku, šeimininkauti ir auklėti 
gražią dukrelę, mes nežinome. 
.Žinom tik tiek, kad, kaip pilna 
jumoro, ir maloni ir simpatin
ga yra ji pati, taip malonus ir

Nors ir vėlai, bet negalime 
pasirodyti, kad mes chicagiečiai 
miegame. Turime . susirinkti ir 
apkalbėti laisvamanybės kausi
mą. Pianas pasikalbėjimas bus 
pačiame Chicagos vidury; taip 
iš pietų pusės, kaip ir iš šiau
rės į susirinkimo vietą paran
ku atvažiuoti. Liuosai galėsi- Nme išdiskusuoti laisvamanybės

paliko mokytoja Theatre £ssociation, kur mo- gražus yra jos balsas.

nu dolerių už nuostolius
Federalio teismo džiury 'va

kar priteisė eilę apdraudos 
bendrovių sumokėti milioną ir 
aštuonis šimtus dešimts tūks
tančių dolerių Hiran Walker & 
Son's distilerijai.

Tie pinigai yra atlyginimas 
už nuostolius, kuriuos padarė, 
gaisras, kilęs bendrovės varyk-'

ir demokratijos atsteigimo Lie- loję Peoria, III., mieste.

Jūsų Vardas ir 
Adresas

Gražiai atspausdintas ant 
100 Lapų Baltos 
Popieros
didžio llx8V6 colių ir

100 KONVERTŲ 
TIKTAI—$2.00

Pasiuskit money orderj 
arba čekj.
*

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

Nori Prašalinti “Sėdinčius” Streikierius — Derybos Tebeina
___________________ ■ ’ ■ _______________ . . ■ . . . • • •• . , I . .

M

flint’ teisėjas
Paul V. Gadola, Fliht ap-; 
skričio teisėjas, kuris davė 
įsakymą išmesti streikuo
jančius darbininkus iš Fi- 
sher Bodies ir Chevrolet

PRALAIMĖJO $9,055 — 
Pralaimėjusi $9,055 prie 
“kauliuku”. Clevelandictė v
Margarel Hearn nuėjo į 
teisiną ir užvedė byla, rei
kalaudama pinigų atgal.

NORI IŠMESTI STREIKUOJANČIUS DARBININKUS — Minia prie Fisher Bo
dies dirbtuvės, Flint, Michigane, kur vyksta “sėdėjimo” 
kai pasklidę gandas, kad vietos šerifas Wolcott prievarta 
laukan. Jis gavęs teismo įsakymą tą padaryti. Detroite tuo tarpu 
tarp G. M. ir unijos.

streikas. Minia susirinko,, 
mesiąs darbininkus 

eina derybos 
Naiijienų-Acriie Photo

dirbtuvių. Tuo tarpu G. 
M. viršininkai ir unijos at
stovai tebesitaria Detroite.

, . Naujieiųi-Acme Photo
f ’ < • r • * » 1 .» ‘

BUS MOTINA — 12 me

tų Leoną Bačkos, Stanley

Bačkaus žmona, kuri lau

kia kūdikio? Jaunutės mo

JAUNUTĖ ŽMONA — 9 metų Eunice Winstead 
(priešaky), kuri sukėlė audrą ištekėdama už ūkininkai
čio Charlie Johns. Jaunutė žmona^ fotografijoje su tė
vais. Įvairios įstaigos reikalauja vedybas panaikinti.

Naujienų-Acme Photo

Moteriškė parodo nelai
minguosius “kauliukus” su 
kuriais lošdama pinigus 
pralaimėjo.

N-Tribune Photo

ĮKALINTAS — 19 metų 
Stanley Bačkos, įkalintas 
Watertowne, N. Y. už sa
vo žmonos “išgėdinimą.”

tinos vyras buvo uždary

tas kalėjime už “išgėdini-

“JAUNIEJI” — Stanley Bačkos, 19 metų,/ir Leoną 
Bačkos, jo 12 metų žmona. Gyvena Watertowne, N. 

V. Vietos policija įkalino Bačkų, o žmoną paėmė į li
goninės globą. 12 metų* Leoną bus ųį^tina. -....-v—...

FLINTE — Didžiulė minia žmonių, simpatizatorių ir smalsuolių, susirinkusi 
netoli G. M. dirbtuvių, iš kurių žadama išmesti “sėdinčius” streikierius. Miestą pa- 
troliuoja milicija. Naujienų-Acme Photo■ Naujh^ių-Acme Photomą.




