
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New*

PUBL1SHED BY/THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

' Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XXIV Kaina 3c

Derybos Su General Motors 
Baigia Pakrikti
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ten taipjau yra

General Motors nenori nusileisti unijai ir 
darbininkams ir todėl derybos galinčios 

pakrikti. Įtempta padėtis Flint.
• I, ' V

.. f 1 —.............. '

DETROIT, Mich., vas. 8.— kitos pusės,
Nl‘o trečiadienio tebesitęsian- suorganizuoti ir net gerai ap- 
čios General Motors ir automo- ginkluoti visokie1 unijos prieši- 
bilių darbininkų unijos dery- ninkai ir mušeikos. Jei dery- 

. bos ikišiol dar prie jokio su-bos pakriktų, tai ten 
sitarimo neprivedė. Jose jvy- šia gali įvykti kraujo 
kęs užsikirtimas ir, kaip tūlų mas. 
artimų derybos žmonių spėja^ 
ma, jos pasiekė kritišką laip
snį ir lengvai galinčios pakrik
ti.

šiandie ir Knudsen ir Lewis 
kalbėjosi telefonu su Washing- 
tonu, bet su kuo jie kalbėjo
si/ taip ir nepasisekė sužino
ti.

pirmiau- 
pralieji-

Taipjau visų domė
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į de-

nieko 
viena
nepa-

yra at
kreipta ir į gubernatorių Mifr- 
phy, — ką jis darys jei dery
bos pakriks. ■ Jis yra daugeli 
sykių pareiškęs, kad nebus 
kraujo praliejimo ir taip jau 
nebus šalinimo 
dirbtuvių.

Rusti padėtis
FLINT, Mich.

ryboms tarp General Motors i)* 
streikierių gręsiant pakrikti, 
-padėtis čia pasidarė labai 
įtempta.

Mušeikos ir unijos priešinin
kai organizuojasi į “policijos 
rezervą” ir stropiai ginkluoja
si pulti streikierius ir juos 
ginklu nugalėti. »/.. ,

Iš kitos pusės milicija, taip
jau ruošiasi paskelbti karo 
stovį, jei butų pavojaus krau
jo praliejimo. ’ .
Darbo Federaciją prašo apgin

ti jos “įteises”.
. WASHINGTON, vas. 
Williarn Green, Am. Darbo Fe
deracijos prezidentas, paskel
bė atsikreipęs į gubernatorių 
Murphy, prašydamas apginti 
Federacijos “teises” dabartinė
se streikierių derybose su Ge
neral Motors.

darbininkų iš

Flint, Mich.
vas. 8. — De-

AMERIKOS AUKŠČIAUSIAS TEISMAS, KURĮ ROOSEVELTAS NORI REFORMUOTI. KONGRESE DĖL TO 
eis smarki kova. (Žiūrėk žinias). Teisėjai ir jų amžiai yra sekami: (iš kairės dešinėn, pirmoj eilėj): Louis Bran- 
deis, 80; Willis Van Devanter, 78; Clijef Justice Hughes, 75; James McRcynolds, 75, ir George Sutherland, 75. Už
pakalyj: Owen J. Roberts, 62; Picrcę Butler, 71; Harlan Fiske Stone, 64, ir Bcnjamin Cardoio, 67.

Underivood and Underiuood Photo

Jau prasideda dul 
kių audros

■ i7"''® *'* <’■ . Sukilėliai Paėmė Malagą
v -- >

8.

DALLAS, Tex., vas. 8. — 
Vasaros' laiko šilunfta ir gana 
smarkus vejąs atnešę pirmą 
šiemet dulkių audrą pietvaka
rinėj šalies daly. Dulkių audra 
buvo tokia smarki, kad per 
dulkes nieko negalima buvo 
i žiu rėti.

Svarbus pietines Ispanijos uostas teko su 
kijeliams po labai smarkių mušiu

su General Motors 
Sloan. 
kitus

Savo vietoj 
žmones tęsti

kad 
laikosi

ypač atkak- 
BroVvn,

Sekmadieny gubernatorius 
Murphy, kuris deda visas pa
stangas streiką sutaikinti, tu
rėjo pasitarimų su4 Lewis ir 
federaliniu taikintoju Dewey. 
Vėliau jis telefonu raportavo 
apie susidariusią padėtį prezi
dentui Rooseveltui ir kaip nu
manoma, prašė įsimaišyti 
rybas patį prezidentą.

Kas dedasi derybose 
tikro nežinoma, nes hė 
pusė apie derybas nieko
sakoja. Kalba** tik. pašaliečiai. 
Vieni jų sako/ kad ^ėrybos ga
linčios tUojaūš4 pakrikti? Kiti 
gi tvirtina, kad derybos dar 
nieko nepasiekė, ’ bet abi pusės 
vistiek sutinka ir toliau tęsti 
derybas. Treti gi tvirtina, kad 
derybos galbūt bus nutrauk
tos kelių dienų poilsiui. ’

Vyriausias General Motors 
atstovas, finansų pirmininkas 
Donaldson Brown išvažiavo į 
New Yorką pasiimdamas su 
savim ir legalį ekspertą John 
Thomas Smith. Spėjama, kad 
jiedu išvyko pasitarti su Du 
Pont’ais ir 
prezidentu 
jie paliko 
derybas.

Kalbama,
Lai derybose 
nesutikdamas nė kiek nusileis
ti unijai. Ypač jis priešinasi 
bet kokiam pripažinimui dar
bininkų unijos. Brown remia 
ir Smith. Tečiaus danas Knud- 
sen, kuris vadovauja General 
Motors produkcijai, esąs daug 
nuolaidesnis. Jam daugiau ru
pi atnaujinti automobilių ga
mybą, negu ginčai dėl unijos.

Derybos einant prie pakri
kimo, visų domė. dabar yra at
kreipta į Flint, Mich., kuris 
dabar virsta parako statine ir 
kur pirmiausia gali įvykti aš
triausias susikirtimas tarp or
ganizuotų darbininkų 
priešininkų.

Ten streikieriai laiko 
tris dirbtuves, be kurių
ral Motors negali pradėti dirb
ti ir sulaužyti streiką. Bet iš

ir jy

užėmę
Gene-

Pusė bedarbių 
jauni vyrai

Sušaudė 6 narkotų 
pardavėjus

Daugiausia bedarbių yra neiš
lavinti ir iki 34 metų am
žiaus vyrai.

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

Giedra ir šalčiau.
Vakar 2 vai. po piet tem

peratūra Chicagoje buvo 35°.
Saulė teka 6:55, leidžiasi 

5:14.

30 žmonių užpustyta 
busuose —-

L .

8.

WASHINGTON, vas. 8. — 
Valdžia suklasifikavo 6,600,000 
ieškančių darbe bedarbių ir 
rado, kad 23.4 nuoš. jų yra 
neišlavinti darbininkai, 23 
nuoš. pusiau išlavinti, 18.8 
nuoš. yra amatninkai, 15.5 
nuoš. yra patarnautojai, o li
kusieji yra raštinių darbinin
kai, pardavė j ai > profesionalai 
ir dar jauni bedarbiai, neturė
ję jokio patyrimo. v

Įdomu, kad veik pusę bedar
bių sudaro jauni vyrai, nuo 
16 iki 34 metų. Veik ketvirta
dalį bedarbių sudaro vyrai nuo 
16 iki 24 metų ir kitą ketvirt- 
dalj sudaro vyrai nuos 25 iki 
34 metų. Penktdalį sudaro vy
rai nuo 35 iki 44 metų. 16 
nuoš. sudaro vyrai 45-54 me
tų,, 9.4 nuoš. bedarbių sudaro 
55-64 metų ir 4.5 nuoš. — vy
rai virš 65 metų. u ’

PEIPING, vas. 8. — čia ta
po sušaudyti šeši narkotų par
davėjai, tęsiant Chinijos kam
paniją prieš narkotų vartoto
jus. Buvo gru’mojama sušau
dyti visus narkotų vartotojus, 
kurių Chinijoje yra šimtai tūk
stančių, bet pirmiausia žudomą 
tik narkotų pardavėjus.

DANVILLE, III., vas. 
Keturi plėšikai dirbo 8 
das iki įsilaužė į Meis 
departamentinės sankrovos sei
fą ir pagrobė mažesnįjį seifą, 
kuriame buvo gal iki $12,000 
pinigais ir bonais. -

8. — 
valan- 
Bros.

r MIDLAND PARK, N. J., v. 
7. — Policijos kapitonas Jacob 
Ossenga, kuris gauna $2,200 j 
metus algos, liko suspenduotas 
ir atiduotas teismui už pavč- 
girną dutonos kepalo.

8.PENSACOLA, Fla., vas
— Du karo laivyno lakūnai už
simušė sudužus jų lėktuvui.

PALERMO, Sicilijoj, vas. 8. 
— Pulk. Lindbergh su žmona 
atskrido į čia iš «Rymo. 
skrenda į Egyptą.

krykštauja 
tam savo laimė-

labai didelę

vienintelis pie- 
miestas, kuris

• MUSKEGON, III., vas. 
Padedamas smarkaus 
gaisras sunaikino Groosman 
ir Kline departamen tinęs san
krovas, pridarydamas nuosto
lių už $450,000.

vėjo,

GIBRALTARAS, vas. 8. — 
.Ispanijos sukilėliai, padėdami 
Italijos ir Vokietijos kareivių, 
po kelių dienų labai smarkių 
mušiu užėmė svąrbų pietinės 
Ispanijos portą Malagą.

'Sukilėliai 
džiaugsmo ir
jimui priduoda 
svarbą.

Malaga buvo 
tinęs Ispanijos
ikišiol išsilaikė . lojalistų ran
kose. Bet jis veik iš visų pu
si ųapsuptas sukilėlių ir tik 
siaura pajūrio j iros t a susisiek
davo su lojalistų laikomomis 
teritorijomis. Todėl jį apginti 
buvo' nepaprastai sunku. Jei 
sukilėliai tik dabar įstengė pa
imti izoliuotą Malagą, tai pa
rodo tik pačių sukilėlių silpnu
mą. Ir Malagą sukilėliai pa
ėmė tik po to, kai jie gavo iš 
Italijos desėtkus tūkstančių 
kareivių, kurie ir padėjo pulti 
Malagą.

Bet nežiūrint ir svetimųjų 
pagelbos, * sukilėliams Malaga 
labai brangiai kainavo, nes lo- 
jalistai gynėsi labai atkakliai 
ir tankiai atrodė, kad sukilė
liai ir dabar neįstengs Malagą 
paimti. . /.

Lojalistų kariuomenė iš Ma
lagos traukiasi pajūriu linkui 
Valencijos.

Sukilėliams pasisekė taip
PARYŽIUS, vas. 8.

mirė skaitomas riebiausiu Pa
ryžiaus žmogum, Jdhannes 
Berthinier, svėręs 529 svarus.

MADRIDAS, vas. 8. — Ne
paprastai smarkiame mūšyje, 
kuriame sukilėliai panaudojo 
visas savo -jėgas, lojalistai bu
vo priversti pasitraukti iš 
Ciempoztfelos ir La Maranosa 
miestelių, Madrido apielinkėj. I

Čia įeitai Malagą paimti todėl, 
kad, kaip išrodo, lojalistai mF 
tarė pasitraukti iš miesto, dė
lei sunkumo jį apginti.

Daug Italijos kareivių 
Ispanijoje.

LONDONAS, vas. 8. — Už
sienio reikalų ministerijos par
lamentarinis padėjėjas Sviskon- 
tas Crąnbore paskelbė atstovų 
bute; kad valdžios gautomis xži-

-

niomis, didelės Italijos kariuo
menės jogos nesenai atvyko į 
Ispaniją.

(Patikima Gibraltaro žinia 
sako, kad per pastarąsias tris 
dienas į Cadiz (netoli Mala
gos) atplaukė apie 15,000 Ita
lijos kareivių, kurie tuoj aus 
liko išsiųsti į Malagos frontą. 
Betgi Italijos valdžia nuginči
ja siuntimą savo kareivių į Is
paniją. Mat tai yra “savano
riai” ir vyksta į Ispanijos sve
timšalių legioną).

500;000j gyventojų evakavo 
Madridą.

MADRIDAS, vas. 8. — Ofi
cialią^ paskelbta, kad, daugiau 
kaip 500,1)00 civilių gyventojų 
evakavo Madridą. Bet dar teks 
iškelti tarp 250,000 ir 300,000 
gyventojų iki mieste atsisteigs 
normalės gyvenimo sąlygos.

Sukilėliai prie Madrido 
atmušti.

Sukilėliai visomis savo jėgo
mis bandė pereitu Manzanares 
ir Jarama upes, tikslu perkir
sti svarbų lojalistams Valenci- 
jos/kelią., Sukilėliai tam puo
limui suburė visas savo jėgas 
ir visus savo ginklus, bet vi
sur rado atkaklų lojalistų pa
sipriešinimą ir tapo atmušti.

■ ' ... >

šiuo' puolimo tikslas *btfvo 
perkirsti Valencijos kelią ir vi
sai apsupti sostinę, kad pas
kui, marinant badu, priversti 
ją pasiduoti. Bet lojalistai sa
ko, kad i to niekad nebus, nes 
jei kur sukilėliams ir pasisek
tų perkirsti kelią, tai tik da-

BUHL, Idaho, vas.
Sniego taudra užpustė du Union 
Pacific brasus su daugiau kaip 
30 pasažierių,Y8'•mylias į vaka
rus nuo čia.-Užpustytiems žmo
nėms pasiųsta maisto rogė
mis.

Sniego audra eina smarkyn 
ir nesitikima greitai užpusty
tus pasažierius išgelbėti, 
pavojaus jiems irgi nėra.

bet

CARSON CITY, Nev., vas. 
8. — Mrs. Earl Ranear iš 
Leadville, Colo. ir jos pustre
čių metų duktė liko išgelbėti 
iš automobilio, kuriame jos iš
buvo užpustytos penkioliką 
dienų. Jos veik neturėjo ką 
valgyti, bet turėjo užtektinai 
šiltų rūbų. Bet jos vyras, prieš 
13 dienų išėjęs ieškoti pagel- 
bos, prapuolė ir veikiausia yra 
žuvęs. Visa šeimyna važiavo į 
Califorriiją, bet kalnuose užti
ko juos sniego audra, kuri už
pustė jų automobilį.

8.
48

reikalauda- 
su- 
Te- 
ap- 
50

PITTSBURGH, Pa., vas. 
— Mrs. Betty Sillenburg, 
m., patraukė teisman David 
Anderson, 64 m.,
ma $50^000 atlyginimo už 
laužymą prižado ją vesti, 
čiaus jury, po ilgo ir rimto 
svarstymo, priteisė jai tik 
centų atlyginimo.

t
I Madridą jau atvyko Ame

rikos medikalė misijh» vado
vaujamą Dr. Edward Barsky 
iš New Yorko ir ieško vietos 
atidaryti karo ligoninę Ji at
sivežė keturis ambulansus ir 
medikalių reikmenų 50 lovų li
goninei.

j.
Prasidėjo jau ketvirtas mė

nuo Madrido apgulimo, bet da
limis, ir visus kėlius uždaryti bar lojalistai yra geresnėj pa- 
sukilėliamfe nepasiseks. dėty, negu ' buvo pradžioj ap-

šiaurinėj Ispanijoj sukilėliai gulimo, nors Vokietija ir Ita
lija yra prisiuntusios desėtkus 
tūkstančių kareivių padėti 
kilėlia’ms paimti Madridą.

KONGRESAS 
SVARSTO TEIS
MŲ REFORMA

VIMĄ
Laukiama aštraus susikirtime 

kongrese dėl prezidento pa
siūlymo padidinti augšČiau 
sfjį teisihą iki 15 teisėjų.

VVASHINGTON, vas. 8. - 
Kongresas jau pradėjo svar
styti prezidento Boosevelto pa
siūlymą reformuoti federali 
nius teismus, padidinant skai
čių teisėjų ne tik augščiausia- 
me teisme, bet ir visuose ki
tuose teismuose, kur teisėja 
yra susenę ir nebegali tinka
mai eiti savo pareigas. Prezi- 

idento pasiūlytų reformų tiks
las yra pagreitinti teismo nuv> 
sprindžius.

Dėl prezidento pasiūlymų re
formuoti žemesnius teismus 
nesitikima didelių ginčų. Bei 
numatoma, kad didelių ginči. 
bus dėl pasiūlymo padidint 
augščiausįjį* teismą iki 15 tei 
sėjų. Prezidentui paskyrus še
šis liberališkesnius teisėjus 
teismas nebepasižymėtų tuo at 
galeiviškumu, kuritfo jis pasi
žymi dabar. Todėl visokie at 
galeiviai, ne tik iš republikonų 
bet ir iš pačių demokratų tar 
po labai priešinasi prezidente 
siūlomam padidinimui augs 
čiausiojo teismo.

Prezidentas betgi nori pa 
skubinti priėmimą teismų bi 
liaus ir jau buvo pasišaukęs 
kongreso vadus ir juos instruk
tavo kuogreičiausia tą bilių 
pravesti, nes ir . dabar aukš
čiausiame teisme laukia kele
tas labai svarbių bylų, kurio- 
paraližuoja visą valdžios vei
kimą, bet teismas nesiskubina 
išnešti savo nuosprendį.

Ypač laukiama teismo nuo
sprendžio dėl konstitucionališ- 
kumo Wagnerio darbo santy
kių akto, kuris suteiktų vald
žiai dideles galias taikinti iš- 
kilančius nesusipratimus pra 
monėse ir užkirstų kelią dide
liems streikams.

Republikonai buria
si kovon prieš teis

mų reformavimą
WASH1NGTON, vas. 8. — 

Prezidento Boosevelto staigus 
pasiūlymas reformuoti federa 
liniu's teismus, padidinant aug- 
ščiausįjį teismą iki 15 teisėjų, 
nugąsdino republikonus ir ki
tus atgaleivius, kurie dabar 
buriasi kovon su tuo preziden
to pasiulymu.

Prezidento pasiūlymui nepri
taria ir pažangusis senatorius 
Nbrris. Bet jis nepritaria visai 
kitais motyvais. Pasak jo, pre
zidento pasiūlymai visai neiš
sprendžia augščiau'siojo teismo 
klausimo ir neatima galių truk
dyti kongreso darbą. Paskiriant 
daugiau teisėjų, teismas tik 
laikinai pasidarys liberališkes- 
nfs, bet paskiau jis gali pavir
sti tiek pat atgaleivišku,. kaip 
ir dabartinis teismas.

sukilėliam^ nepasiseks

aplaikė pralaimėjimų ir ten lo
jalistai daugely vietų paėjo į 
priekj.

su-

BROOKSVILLE, Fla., vas. S. 
— Beturtis WPA darbininkas, 
kuris uždirba $19 į mėn., neg
ras Hilliard Douglass, 92 me
tų senis, pranešė labdarybės 
tarybai, kad jo žmona laukia
si naujo kūdikio. Jis jau turi 
37 vaikus, kurių 25 ginft su 
pirma žmona, o 12 su dabar
tine žmona, kurią vedė 1918 
m. ‘
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Ginčai dėl elektros ir 
muro statybos

•----“— --------- -
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
. Bet vis dėlto svarbu, kad jau 
tokie klausimai keliami, reiškia, 
kaip kas jaučia, kad veikimo 
bazę reikia praplėsti. O jei taip 
yra, tai reikia manyti, kad šio
kia mintis ir vienai ir kitai pu
sei nėra svetima. Nenorėčiau 
būti optimistu, maža tokiu bu- 

, ti yra pagrindo, bet vis dėlto tai 
žymės, kurios rodo pragiedru
liams artėjant. Dabar daug kal
bama dėl konstitucijos keitimo 
reikalo, tai juo labiau šitoksai 
kad ir visai privatus pasitari
mas reikšmingas.

Nedėsime tam daug vilčių, 
kurios sukeltų geresnius, skais- 
tesnius lūkesius, bet musų nu* 
dieniniame gyvenime nenoromis 
žadina jas.

Kaip dienos tampa ilgesnės ir 
skaisti saulutė vis dažniau pra
siveržia pro niūrius žiemos de
besis, tai jau savaime daugiau | 
visokių geresnių vilčių gimsta.

Ir nę tiek dėl tų derybų 
troškimai gimsta, kiek dėl kitų 
gyvenimo simptomų. Rodos, kad 
ir visos Europos politiniame ho* 
rizonte vis jaukesni vėja’iai 
dažniau pūstelėja. O jie Lietu
vos vidaus gyvenimą greičiau 
gali paveikti, negu paskirų as
menų norai ir ketėjimai.

Europos demokratijos kad ir 
maži laimėjimai sparčiau pa
veiks kitus Lietuvos gyventojų 
klodus, kurie pasuks musų vi
suomenės ir politikos gyvenimų 
tikruoju keliu ir tuomet Lietu
vos elektrifikacijos ir muro 
statybos klausimai liks gyvu 
reikalų ir tie bailingi balsai 
dings taip, kaip ir jųj visai ne
buvus. Dabartinės oficiozinės, 
spaudos tos rūšies bendradar* 
biai galės eiti amžiams pasilsė
ti.

Paliksiu juos ramybėje.
—Jusų Keistas.

, . ' (GALAS)

tie

NAUJIENOS, Chicago, IH.
Argentinos bažnyčių — nuo Af- 
lantoMki Ramiojo vandenyno— 
altoriai yra pagaminai lietuvio 
Aųtano V'ųitiškio rankomis. Bet 
svarbu tai, kad Aptanas Vaitiš
kis yra buvęs pirmininkas pir
mutinės Argentinos lietuvių 
draugijos “Diegas,” Buenos Ai
res mieste, Jis puikiausia' atr 
;nena Ūselį, Viliunų, Juodeikį ir 
kitus pirmutinius “Diego” vei
kėjus. Pasirodo, kad pats pir
mutinis Argentinos lietuvių va
karėlis įvyko toje pačioje gat
vėje, kur dabar randasi “Ar
gentinos Lietuviu Balso” re
dakcija, būtent — Independen- 
cia. . ‘t ■

• y
Dabartiniu laiku Ant. Vaitiš

kis gyvena Buenos Aires mies
te, visiškai atsitolinęs nuo lie
tuvių. Gyvena pats vienas, nes 
yra dar kavalierius. Tas žila
galvis senelis gyvena iš savo 
darbo, kaipo baldų taisytojas. 
Turtuolių šeimynos jį pažįsta: 
kaipo gerų męisterį ir dėl to 
vieni kitiems ji rekomenduoja' 
liuksusinių baldų pataisymui ir1 
atnaujinimui* Jis visiškai nege-^ 
ria alaus, tik parėjęs iš darbo 
pirmiausia ištuština stiklų^ vy
no, paskui maudosi' ir valgo.

ŠIS TAS IŠ ARGENTINOS PADANGĖS
. ■■.... I ■/ .

(Specialaus “Naujienų” korespondento)

(Tęsinys)
KLERIKALAI ąjj FAŠISTAIS
NORĖJO UŽSMAUGT ..“AR

GENTINOS L. BALSĄ.”

Visų užmirštas Buenos Aires 
mieste gyvena buvęs “Diego” 

pirmininkas.

Buvo atėmę nupigintą pašto 
tarifą

Gruodžio 10 d., 1936 m. “A. 
L. Balso” įžanginiame straips
nyje rašoma:

Lietuviški šnipai, terorizavę 
“Argentinos Lietuvių Balsą” 
per tam tikras įstaigas ir spe- 
cialėje vietinėje spaudoje,^et 
savo donosais ir melagy^mįš 
nieko nelaimėję, parašė skundus 
vyriausiai * Argentinos Paštų 
Valdybai. Skunduose melagin
gai interpretavo musų straips
nius, ir, naudodami kryžių bei 

daryt

Lygiai prieš 30 metų, būtent, 
1906 m. nuo Lukšto atvyko į 
Argentiną, Antanas Vaitiškis. 
Tas rusų-japonų karo dalyvis 
dabar varo septinta dešimtį me
tų, bet išdidžiai kiekvienam pa
sako, kad nei lietuviškai, nei 
kitų šešių kalbų neužmiršęs nei 
viena žodį.) Ir iš tiesų, lietuviš
kai, kalba taip pat gerai, kaip 
ir naujai iš Lietuvos • atvažiuo
janti imigrantai. m?

' ; Antanas Vaitiškis "yra aukš
tas, tiesus, vargų nubaltintais 
plaukais ir ūsais dailydė. Tas 
yra mažas dalykas, kad keletu 
metų jis taisė braižius baldus 
žinomoje rematų firmoje “Adol
fo Bullrich.” Taipgi nedidelis 
dalykas ir tai, kad daugelyje

ir “pa-
Paštų

garsius Šukius, prašė 
kliudymus.

Patikėjusi “šventiems” 
triotiškiems” donosams
Valdyba buvo suspendavusi “A. 
L. Balso” turimų papigintų ta
rifo koncesijų, tuomi 
nuostolių apie po 60 
savaite.

Kad atsispirt prieš 
gus skundikus, teko išverst is
panų kalbon daugybę “A. L. 
Balso” numerių iš praeitų ir šių 
metų. Taipgi oficialiu rastu te
ko kreiptis Lietuvos Atstovy- 
bėn, prašant raštiškai patvir
tinti tai, kas yra teisybė, bū
tent, kad “A. L. Balsas” yra 
lojalus, seniausias ir plačiausia 
skaitomas nepartinis Argenti
nos lietuvių laikraštis. Susipa
žinusi su “A. L. Balso” tekstu 
ir ištyrusi donosų melagingu
mą, Vyriausioji Argentinos Pa
štų Valdyba' nupiginto tarifo 
koncesijų grąžino.

Nors per tris savaites skun
dikai padarė didelius nuostolius 
“Argentinos Lietuvių Balsui,” 
bet mes džiaugiamės, kad kar
tą ant visuomet tapo išaiškin
tas musų laikraščio lojalumas, 
skundikai apturėjo sarmatą ir 
“A. L. B.” triumfavo, šnipai iš
sisukinėjo dantis ir daugiai! jo
kiais skundais, per jokias įstai
gas nebegalės; visų Argentinos 
lietuvių mylimą laikraštį tero- 
rizuoti.

Saujalei šnipų nepatinka, kad 
“Argentinos Lietuvių Balsas” 
kelia viešumon jų šunybes su 
Lietuvos valstybinėmis lėšomis 
Argentinoje ir ta mpanašiai. 
Bet 99r7< Argentinos lietuvių 
stovi r.ž teisybės kėlimų viešu-, 
mon, tai yra, jie eina su “Ar
gentinos Balsu.”

padarant 
pesų kas

melagin-
X

Svarbiausia, kad jis nęnųsto 
ja vilties dar 'visai gerai 
venti.

. Lietuviškos mintys.

Lietuva' privalo būti demok
ratiška. Kiekvienas lietuvis pri
valo būti demokratas, ir remti 
pasaulinę demokratijos , idėjų, 
nes demokratija — mažųjų tau
tų nepriklausomybes garantija. 
Demokratijos dėka ir jos prin
cipais Liętuva atgimė, ir pakol 
demokratija pasaulyje gyvuos— 
gyvuos Lietuva, žuvus demak- 
ratijai'x— žus mažųjų tautų 
nepriklausomybė. 

'
Kuris lietuvis yra fašistas, 

ir remia ir propaguoja pasau
lini fašizmų, ir #užgiria bandi
tiškus jo žygius ir silpnų tau
tų pavergimų,, tas,įkerta;.šakų, 
ant kurids pats sediif J išbyra iš- 
gama ir savo tautos nepriklau
somybės priešas.

A. L. B. —, J .L—tis.

GRAŽIAI SUGYVENA
LIETUVIAI '

QUILMES, F. C. S. — Šiame

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 < 
4605-07 Šo. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727 x

f N • koplyčios visose
Chicagos dalyse

Reikalaukite DEGTINES

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON
DEGTINĖ,

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR CŪMPANY
4707 SOUTH KALSTEI) STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

Tom Taylor
18 mėnesių 

senumo

La Platos pakraščio kurortinia- 
me 
šimtų lietuvių. prįeškarinių 
ir naujos, pokarinės emigraci
jos-elemento^ Apie 21 lietuvis 
darbuojasi garsioje jOuilmes 
cervecerijoje (ąląus bravore) ir 
užima atsakomingas vietas. A- 
pie po 20 metų ten darbuojasi 
Juozas Mirskis, Petras Griške
vičius, užimanti atsakomingas 
darbo vedėjų vietas ir keli prieš 
kariniai lietuviai. Iš pokarinių 
ten darbuojasi Vladas Marazas, 
Juozas Stanįaitiš, Balčiūnas, ii’ 
kiti. ' ;

Visi fcilmiškiai v lietuviai tar
pusavyje gražiai sugyvena (juk 
ne raguoti!), čia auga gražus 
būrelis lietuvių jaunimo. Paste
bėtina, kad bent 40 lietuvių šei
mų šiam.e mieste gyvena nuosa- 
vuose namuose be| turi žemės 
sklypų prisipirkę, čia gimusią 
p-lę Lastauskaitę ; matai drau
gaujant sti čia augančia panele 
Anelauskaite, o sų jomis nese
niai ių Lietuvos atvažiavusių 
ponių Balčiūnienę, kuri dar tik. 
XD34 metuose lunke Profesines 
Mokytojų Sąjungos gimnaziją 
Kaune. Jinai, kaip ir Bronius 
Anelauskas, yra žinomi meni
ninkai nes Vienuos ir kituos 
namuose matai\alięjininais da
žais pripieštų gražių paveiks
lų, Lietuvos ir Argentinos vaiz- 
dų. 'T'- ' ' •

Seni kilmiskiai sd pasididžia
vimu pasakoja apie-gražaus lie
tuvių sugyvenimo-priežastis. Jie 
sako, kad Berisse Velniavą ke
lia sektantai iš vieno ir kito 
krastntinuiho, o čia jokių rabi- • taįp|)at a^iu priklauso baliaus 
nų heįsileidžiama. Net prisime-1 jarbininkaiiis G. Kučinskienci, 
nrma anie seni laikai, kada ku-|Ą Snarskienei, J. Kurnėtai, P. 
pigas Švagždys Argentinos He- į Beliniui, O. Jasaitienei, J. Lab- 
tuvius } popiežiaus gardelį ya- jzenčiui, P. Karžikauskųi, A. 
rčf1 Vienų tokių varynių'.'proga i paraškėvičiui, ( U. Girijotienei 
tik. Mirskis. Gaidukas ir Jur-pr s. šaputienei, kurie pilnai 
gelionis nesutiko su kunigu f o- savo darbus atliko, o ypatin- 
tografuotis, o kiti nusiabroza- gai galima pati 
vo, mat vis bile naujas gastror Kučinskienė, O.
lierius atsibaladojo, tai ši'a’uda-. A. Snarskienė, jeigu jau ap- 
lušiai ir metasi... .. jsiinia dirbti, tai visi žino, kad

Malonu pažymėti ir tai, kad ■ darbų atliks kuopasekmin- 
Kilmės.* lietuviai vąįgpjuodų lie- gi ausiai, -m i/’1 —Koresp.

Burnsidemiestelyje gyvena pora
S. L. A. 63 kuopos balius 

su programų įvyko 30 d. sau
sio Darbininkų svetainėje, 
1Q413 Mjchigan Avė. Aido 
choras, po vadovyste p-lės Pe- 
čiiikaitės, sudainavo gražiai 
keletą dainelių. Milda Chi- 
piutė, 8 metų mergaitė, gražiai 
pašoko. Kalbėjo E. Mikužiu 
tė,‘ S. L. A. iždo globėja, kuri 
gražioje kalboje kvietė jauni
mų rašytis į S. L. A. ,.

Atsilankė gan gražus būre
lis parįų ir svečhį, kurie drau
giškai linksminosi. '

S: L. Ą. 63 kuopa ištikrųjų 
yra laiminga; kada tik paren
gia kokį parengimą, visados 
matytį ii* ^večių atsilankiusių, 
štai te ?
jienų’t štabo įdarius pp. K. Ba
ronus su šeimyna, Roselandie- 
čius J. Pučkorius, Narbutų, 
Gaileyičius, Vitkus, Mazilaus- 
kus, Dambrauskus ir daugelį 
kitų, kurie gražini l^emė kuo
pą. jpurįpie tartį širdingų ačiū 
Aido choro nariams, kurie ne
tik pąlinksmiųp mps daino
mis, bet ir per visą vakarų rė
mė kuopą bizniškai. Iš biz- 
nįerių buvo matyti p. Baužai, 
Tolačkienė,. Bruknienė, Luk
šienė, Belinienė ir Jasienč, ku
rie, žinoma,; ir ateina kuopų 
paremti.

Dabar ne prošalį bus tarti 
širdingą ačįu baliaus komisi
jai, P. Kučinskui, A; Laurutė- 
nui ir P. Giliui, kurie daug 
tįkietų išplatino iš anksto ir 

Į viską surengė kuo puikiausiai;

Mrs, Anelia K, Jarusz 
.; 1. Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Westero 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ai- ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir Ct. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Dr. C. J. Svenciskas
DENTISTAS

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

susitarimą.
4300 S. FAIRFDELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Phone Canal 6122

ar moteme “Nau-

Jasaitienė ir

Kilmės.'-lietuviai valgę juodų lie
tu v,iškų duonų. ’SaVo lįepyktos 
čia, nėra, tat jų pargabena Puo
džiūnas net iŠ Vildėš, kur lie
tuvis Karevičius turi s'a’vo ke
pyklą, \o paskui tų lietuviškų 
iuona kasdien išvežioja lietu- iChinijoj ateinantį ketvirtadiė- 
viams, lenkams, anglams iP vo- nį, vasario 11 dienų, minės 
Riečiams, kurių čia gana didelis naujus 4614 metus pagal se- 
skąičius gyvena.

' (Bus daugiau)
_____ i.............................

-...»
’ki i /i iiu> 4 ■?' •

Minės 4614 metus
Septyni tūkstančiai chinie- 

čių Chicagoj ir milionai pačioj

nųjį Chinijos* kalendorių arba 
26, metus pagal naująjį kalen- 

— dorių. Tas naujas kalendorius 
Pirkite savo apielinka? . eina nuo to laiko, kai įsikorė 

^krautuvėse Chinijos respublika.

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Cicero Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociaci jos

• ' '. ; '. ’ ’ ' ! ' - .v’ • ■'

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias'Visose Miesto Dalyse

I P. J.RIDIKAS
3354 So. HalsteJ Street________ Boulevard 4089

I.J.ZOLP
164() West 46111 Street Phones Boulevard 5203

. . ......... ..u , . i i įii^....................................   .. .

■ 7į . S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

-—. .1 iį- ■ iv"   ■ -r >■" ,  ................ .

Ė2ERSKIS IR SŪNŪS
10734 S, Mįchigan Avė. Tel. Pūliniai! 5703
...... ■ , ■ s ■ ■ . y . .. 1 . '

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wėst 23rd Place . Phone Canal 2515
..    »R'I.     .i.......y.   ,    . ■    > , „

.'' ' ’ S. C. LACHAVICZ ",
42-44 Ęast 108tlį St. Tel. Pulhnan L270 arba Canal 2515

m.- .ranyi ...................*    > l ■ '     ■■■■■    . ..ii

/ S. P. MAŽEIKA ■
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

: .. ■ v---| -----   - ' - - * ' 11 ■■ "*■■■ M* H I.I.I l.» *-

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lihianįca Avenue ' Phone Boulevard 4139

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

ADVOKATAI

st

K. P. GUGES
ADVOKATAS

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

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

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

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai.' 9 ryte iki 5 vai. vakare
Ofiso tTel. Central 4490

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

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA 'SALLE STREET 
6-tos lubos TeL CENtraI 1840

Marguette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonąs PROspectį 1012 
Vakarais if šeštadieniais po pietų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedSl. pagal sutarti . 
Rez.6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

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.

AKIU SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

Namą TeL: Prospect 1930

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandvS:

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

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St, 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo'6 iki
Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai, dienos

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTI8TAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

Ą. Montvid, M. D.
)Vest Town State Bank BIdg. . 

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

Tel. Seeley 7330 / ,
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

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

Nedeliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MĮCHIGAN BLVD.

Tel; Kenwood 5107

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

, DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

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

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

DR. A. J. MANIKAS 
pįlYSIČlAN-SURGEON 

; 5 Office14070 ' Archer Avenue 
■ . (iJeL. Virginią 1116

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

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

Kasdien, išskyrus seredą.
Sekmadienį susitarus

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

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboraotrija:
1034 W. 18th St.. netoli 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
■■    i' '"Y- "■,» » - ' ■—■——-——.i—

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

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

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

7 iki S vai. Nedėk nuo 1Q? iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel *9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas ‘ 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir vistf 
chronišku ligų ;

Ofisas 6850 Stony Islttnd Av«, 
Valandos: 2—4, 7?-9 vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais 1CWL2 
dieną.



Antradienis, vas. 9, 1937 NAUJIENOS, Chicago, III. s

PASIKALBĖJIMAS TRIJŲ CICERO 
PARAP1JONŲ

Amerikiečiai Teikia Pagalbą Ispanijos Valdžiai.

(Tęsinys) i ir kada aplinkybes leidžia,
Popiežius Pins V 1570 me- tai reikia nueiti. Bet tie, kurie 

tais, pamatęs, kad mišios įvai- yra užsimoję per Romos baž- 
riose vyskupijose vis kitaip nyčias lietuvius nutautinti, 
laikomos buvo, nutarė tam kurie panaikino lietuvių kal-
padaryti galą. Ir dėlto jis lie
pos 14 d. 1570 m. išleido bul
ių “Quo Primum”, kur nusta
tė visiems Romos katalikams 
kunigams vienaip laikyti mi
šias; be to, dar įsakė, kad bū
tinai kiekvienas kunigas turi 
atlaikyti mišias kas šventa
dienis ir per dideles iškilmes. 
Mat., iki to laiko kunigai netu
rėjo prisakymo mišias laikyti 
kasdien. Kaip istorija rodo, 
jiems buvo įsakymas laikyti 
mišias tiktai sekmadieniais. Ir 
tik daug vėliau įėjo į paprati
mą laikyti jas kasdien. Tada 
kunigai lengva pa
lengva pavertė mišias į prekę, 
parduodamą išpirkimui dusių 
iš skaistyklos arba čyščiaus. 
Tada tai jie pradėjo laikyti 
mišias kasdieni mat, atsira
dus norinčių tas mišias pirkti 
už savo giminių dūšias, pasi
darė reikalas mišias laikyti 
kasdieną, kad daugiau klijen- 
tų butų galima patenkinti.

Paskutinį dabartinių mišių 
pataisymą ir patobulinimą pa
darė popiežius Pins X. 1908 
metais. Vienok pagrindinė 
mintis pasiliko ta pati, kokią* 
padarė popiežius Pins V 1570 
metais.

Todėl, matot, mano mieli 
draugai, kad mišių apleidi
mas kai kada šventą dieną 
nėra visai jokia mirtina nuo
dėmė, kaip tai jums nori ku
nigai įkalbėti. Ir už tai visai 
nereikės nei pekloje, nei čyš- 
čiuje degti per amžių-amžius.

Mišios yra tiktai priminimas 
susirinkusiems tikintiems Jė
zaus Kristaus kančios. O tą 
prisiminimą galima padaryti 
skaitant mišių maldas ir na
mie arba kur kitur. Supranta
ma, tie kunigai,a kurie “imišias 
laikydami dar giesta ir gies
mes lietuvių kalboje ir evan
gelijas su pamokslais sako 
lietuviškai, yra verti paremti,

boję giesmes kaip “Pulkim 
ant kelių’*, ir tt., tai nėra ver
ti jokios paramos.

i Aš manau, jums dabar buą 
aišku, apie tą baisią nuodėmę 
kas link neišklaiisymo mišiip. 

į —Tai iŠ teisybės, Jokūbai, 
.tu čia mudom labai daug da
lykų paaiškinai, kurių mudu 
pirmiau negalėjome niekaip 
suprasti.

—O aš, sako Petras, misli- 
jau, kad tas musų katalikų 
Romos popiežiaus skelbiamas 
Dievas yra toks piktas ir nie
kad nesiduodąs permaldauti, 
kad jau, maniau, man priseis 

| labai ilgai čyščiuje degti, ko- 
liai galėsiu patekti į dangų, 
už apleidimą daugelį kartų 
mišių šventadieny.

Ir taip mums besikalbant 
pasijutome, kad jau 12 Xyal. 
laikrodis pradėjo skambinti. 
Petras su Jonu greitai atsisvei
kinę iškiūtino namo, nes sa
ko, ir musų bobos duos pek
los už taip ilgą užtrukimą pas 
tave, Jokūbai.

—Sudiev, lik sveikas iki ki
to subat vakario.

—Cicero Jokūbas.
(GALAS)

Norinčiųjų piešti 
dėmesiui

Asmenys, kurie turi patrau- 
kimą piešti, yra kviečiami 
įstoti į piešimo klases Gods 
Hill Centre, 1919 West Culler- 
ton Street. Pamokas duoda p. 
Anthony Skupas. Mokėti už 
jas nereikia.

Pamokos. dabartinių laiku 
yra duodamos pirmadienio ir 
trečiadienio vakarais—- nuo 7 
iki 10 valandos. Įdomau
jantys šiomis klasėmis asme
nys yra raginami įstoti į jas 
dabar, tuojau. ; . ?

1937 Metų Skalbyklos •
Thor Maytag, ABC, ir kitos. Didelis skaičius iškrautos 
dėl pamatymo Budriko Krautuvėje. Kainos ant naujų 
skalbyklų po *49.50 ir aukščiaus. II

Prosinimo mašinos po 50 au^^au‘
Lengvus išmokėjimai. Po $1.00 į savaitę.

JOS. F. SUDRIK, Ine.
3417 South Halsted Jtreet

_______ Tel. Boulevard 7010—7011
BUDRIKO PROGRAMAS iš W. C. F. L., 970 Kil., Nedėliomis 7:30 

vai. vakare. ,
Ketvirtadieniais iš stoties W. H. F. C., 1420 Kil.r 7:00 vai. vak.
Panedėliais ir Penktadieniais iš stoties W. A. A. F.. 920 Kil..

SAVANORIAI PIETAUJA NEW YORKO SANDELYJE, KUR JIE PAKAVO ĮVAI- 
rias reikmenis Ispanijos valdžiai. Prekes surinko ar supirko North American Com- 
inittee to aid Spanish Democracy. Naujienų-Acrne Photo

Ligonių yra keletas, 
jų tai J. Malinauskis, 3857 
Cottage Grove Avė., kitas B. 
Barniškis, 9424 Burnside Avė., 
kuriam dirbtuvėje sunkiai ta
po sumušta dešinė koja; jis 
pirmiaus buvo Illinois Central 
Hospital, o dabar jau yra na
mie, bet koja dar cementu ap
dėta. O Merkelis, 10411' 
Wentworth Avė., buvo sun
kiai sužeistas automobiliaus,

■ , I

bet dabar jaū sveiksta. E. Ko-

Vienas Rranch, Mich., krisdama su
laužė 5 šonkaulius.

' Koresp.

Bažnytininkas traukia
mas teisman

Milwaukee mieste šiandie 
prasideda byla iškelta kunigui 
Finis J. Drake, Christian As- 
sembly Church of Zion pasto
riui. Kunigas yra kaltinamas 
nuskriaudęs 16 metų mergai-

valev$kienė, R. 2, Rox 29, tę.

Politika
« ■

Šiandien nominacijos 
Ciceroj

Ciceroj šiandien yra nomiJ 
nacijos papildymui kai kurių 
valdininkų. Iš viso reikia no
minuoti 14 kandidatų. Pora 
kandidatų eina stambesnėms 
vietoms, kiti dvylika menkes
nėms.

Kaip matyti, šiuos balsavi
mus lietuviai visai dėmesio ne- 
creipia ir lietuvių tarpe jokio 
judėjimo nėra, nors vienas lie
tuvis ir stato savo kandidatū
rą. Tur bud lietuviai taip ma
žai dėmesio tekreipia į šias no
minacijas todėl, kad nebepasi- 
tiki, ba praeity buvo sųvilti.

Nes buvo keletas atsitikimų, 
kai lietuviai politikoj rėmė lie
tuvius, gi politikieriai atsilygi
no už paramą suskaldydami 
lietuvių politinę veiklą.

Ne visi dai.p 'pasielgė.' r Yrą 
ir rimtų veikėjų tarp lietilvių. 
Tačiau atsirado tokių, kurie 
suskaldė. veikliausią politikoj 
Lietuvių Improvement kliubą 
ir pakrikdė jį.

Bet politikos, negalima iš
vengti, nes ji liečia mus kas
dien. Taigi patartina visiems 
lietuviams priklausyti dabar 
Lietuvių Namų Savininkų Po
litikos Kliubui. Priklausydami 
šiam kliubui atgaivinsime vie
tos lietuvių veikimą. Kliubo

susirinkimas įvyksta šiandien, 
vasario 9 dieną, 8 valandą va
karo Liuosybės- svetainėje. Vi
si atsilankykite į susirinkimą.
Kliubo narių vienybėje yra ga-
jybė.

— Kliubietis.
‘ ■ • • t ’' '
r ----------- ----------------- — .

Burnside
\ ' ' --------- -TT—

S. L. A. 63 kuopa laikė mė
nesinį susirinkimą vasario 4 
dieną, 7 vai. vak. Tuley Par
ko svetainėj, 90 St. ir St. <Law- 
rence Avė. Narių atsilankė ne
didelis būrelis, gal dėl didelio 
šalčio. Bet atsilankiusieji gy
vai aptarė kuopos ir Susivie
nijimo reikalus, Nutarta 
kuopos valdybą pastatyti po 
kaucija 1000 dolerių.

šešto apskričio delegatai, 
kurių buvo net septyni nuvy
kę į konferenciją sausio 31, iš
davė raportą. Nieko tokio 
nebuvo svarstomą 'konferenci
joje, betgi svarbiausia, kad iš
rinkta nauja .apskričio yaldy-. 
ba su daktarų Montvidu kai
po pirmininku ąpsl<ričio. Gal 
nauja valdyba darbuosis dau
giau už senąją.

Kuopos pirmininkas P. Ku
činskas išdavė raportą apie 
63 kp. įvykusią sausio 24 d. 
radio valandą. Raclio valan
doje garsinta kuopos parengi
mas, kuris buvo gana pasek
mingas.

Skaitytas Amerikos Lietuvių 
Kongreso Lietuvoj Demokra
tinei Tvarkai atsteigti Chica- 
gos Distrįkto .skyjęiaus ątsišau-

I

kimas prašantis, kad draugi
jos nutartų paskirti iš', iždo 
kiek išgali ir kad nariai pa
aukautų duosniai tam reikalui. 
63 kuopa nutarė paskirti iš 
kuopos iždo 5.00 dolerius.

Baliaus komisija, P. Kučiris-
kas ir A. Larutėnas, išdavė ra
portą: balius buvo gan sėk
mingas, narių ir svečių atsi
lankė daug, kurie visi drau
giškai linksminosi; kuopai 
liks ir pelno. .

ŠTAI YRA
' ŪMI :

PERMAINA
Iš SKAUSMO
Į PATOGUMĄ

Mokslas nežino greitesnio, leng
vesnio ir geresnio budo sustab
dymo raumenų skausmo. Pa
lengvinimas prasideda tuo jaus 
kaip tik uždedat plasterj. Milio- 
nai vartoja* šj 'žinomą plasterį

H kiekvieną metą... •
■ '» todėl, kad jis dir

ba be jokio su
trukdymo ir tru- 
belio! /

I' r • ■ ■ '

Pastebekit Raudoną Kryžių 
ant Klasterio kada pirksit.

* » f ■ I

RED CROSS 
PLASTER

Padarytos Johnson & Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų

Parduodamos Visose Vaistynėse .

METINIS

‘VILNIES’ KONCERTAS
Sek m a d., Vasario-Feb. 14 d. 1937

SOKOLŲ SVETAINĖJ
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE .

Durys atdaros 1 vai. Koncertas prasidės i vai. po pietų.
Įžanga: iš anksto perkąnt 50c, prie durų ~ 65c.

KONCERTĄ PILDYS: Bohemian-American Quartet; Chicagps Lietuvių Vyrų Cho
ras ;Anelė Salaveičikiutė-Stepoąavičienč; Bernice Malela, iš Waukegan; Laisvės 
Kanklių Mišrus Choras; Rusų Čigonų Orkestrą;- Viola šarkiuniutė, šoks klasiki
nius šokius; Senor ir Senorita, ispanai, dainuos solo ir duetą. /

Visi lietuviai esate kviečiami dalyvauti šiame VILNIES Dienraščio KONCERTE.
■__________________ ________________ :------ -----------L____-.......................  /__ _______ _______ , n ...........   Į Į

T

Pinigų Taupytojams Išmokam
Kiekvieno Asmens Pinigai 

Apdrausti iki $5,000.00
Duodam Paskolas ant 1-m.ų

Morgičių

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago

2324 S. Leavitt St. .Tustin Mackewich. Prez. Tel. Ganai 1679

Krautuvninkai!
■ 1 y • ■■■■ ' " ; ■* ,

Restaurantų Savininkai!
Pirkliai!

SUTAUPYKI! 60
IKI

125
NUO

KOMERCINES REFRIGERAC1J0S 
ĮRENGIMŲ

1-1/2 H. P. Compi 
Save $125

e Kol dar yra! Kelvina- 
tor compressor vienetos— 
1936 ir ankstybesnių mo
delių — dabar siūloma už 
gerą nuolaidą. Mieros ... 
% iki P/2 arklio jėgos — 
sutaupant $60 iki $125. 
Nelaukite! Pasistatykite 
viena dabar! Tik kele
tas beliko. Visi nauju
tėliai . . . pilnai garan
tuoti.

H
(<Meter—Matic” 

piniginis mote
ris, pritaisytas 
prie jūsų refri- 
geratoriaus, lei
džia jus išsi
mokėti už įrengimą pagąl 
jo vartojimą. Imeskit vie

ną pinigą arba du i dieną.

. , Tel. RANdolph 1200,

Local 170

LENGVA UŽMOKĖTI!

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
Commercial Refrigeration Division 

72 West Adams Street

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

Adresas
Visose 

Vaistinėse

--------------------- PRASYK SAMPELIO DYKAI---------------------
THner's Bitter Wln<- Co. 5*4 8. Wel!« St., Chieato, III. 
Prisiųsk man sampelĮ dyka!

Vardas '-------------- 1...........................    —....—--------------------

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

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOTIS W. S. B. C. (1210 KILOCYCLES)
KIEKVIENĄ

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:30 vai. vakaro

Kalbančios Žinios—Mėgiami Lietuvių Dai-
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Antradienis vas. 9, 1937

'NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Eacept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street
-* - -   s —' ■ »■■ ■--XS J- ■ - i.- .‘į . ■■ .■■■■■■U

Bokseri i»t i on Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per yeat in Chicago 
3č pef copy.

. .... V: rI j i ./.ii .

Ehtered aš Second Člass Mattel* 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. uhder the act of 
Mafch 3rd 1879.
*1* I, ^.1 fc. .. ***!,„>. I 1 1 lįy 11. .   Į > ...

Naujienos eiha kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. Tėlėfonaš Cartal 8500.

----------------- --------------------------------------
Užsakymo kaitia:

Chicagoje—paštu:
MetaiAš ........ ..... _____$8.00
PUsėi metų .u***.*.... ............... 4i00
Trims inenesiams ......   2*00
Dviferii mCnėsiaitią ................ 1-.50
Viendfn mšnesiul *75

Chięfigoje per išnešiotojus:
Viena kopija ................................. 3c
ŠhValtei ............u................    18c
Mėnesiui .....

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pažttt.: v

Metaniš .:.... *****........    $5*00
Pusei fnetų ..**.*.... i....*.....*....*.... 2*75
Trims menesiams ...............  l«50
Dviems mėnesiams ................ 1-00
Vienam ihenesiui *................... *75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams   ...............    $8.00
Pusei metų  .......... 4.00
Trims mėnesiams ........**...... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

OrdėHU kartu SU užsakymu.
*..................  ■ ■■ ■■ 1 -r™

Smūgis respublikai
■ t --- ----------—į.

Ispanijos sukilėlių vadovybė skelbia, kad gen. Fran
co maurai in svetimšalių legionas jAu turį “pilnoje kon
trolėje” didįjį pietinį uostą Malagą. Pirmesnės žinios 
sakė, kad fašistai, įsiveržę į Malagą, tuojaus išžudė 
1,000 “radikalų”. \ *

Atrodo, kad respublikos priešai tenai laimėjo neti
kėtai greitą pergalę. Dar tik dvejetą dienų prieš tai bu
vo pranešta, kad valdžios šalininkai skaudžiai sumušė 
fašistus, kuomet šie traukė iš vakarų pusės link Mala
gos. Bet persvarą sukilėliams, gal būt, davė Italijos 
fašistų armija. Pranešama, kad pastaromis dienomis 
15,000 italų kareivių buvo išsodinta pietinėje Ispanijo
je ' ; ,

Ar respublikos gynėjai Malagoje bus visai pasida
vę, paaiškės, kai ateis žinios iš tikresnių šaltinių.'Apie 
Madridą fašistai juk buvo seniai pranešę, kad jisai esąs. 
“paimtas”, o Madridas da ir šiandie tebesilaiko.

Tačiau padėtis Malagos fronte vistiek yra labai 
kritiška. Jei respublika neteks to uosto, tai jai bus skau
dus smūgis.

6,000,000 kalinių Rusijoje
Užsienių inžinieriai, kurie dirba Maskvoje, papasa

kojo vienam Amerikos korespondentui nuostabių daly
kų Apie didelius statybos darbus, kurie dabar esą atlie
kami Sovietų Sąjungoje, o ypač jos šiaurinėse provinci
jose. • ’ • • •, , '

Svarbų vaidmenį tuose darbuose vaidinanti sovietų, 
žvalgyba, kuri seniau buvo vadinama “čeką”, paskui 
“GPU”, O dabar J<$arkomvnudiel” (vidujinių reikalų 
liaudies komisariatas).

Ta žvalgyba turi darbo armiją, susidedančią iš ko
kių šešių miliottų kalinių, .ir ji vartoja ją keliams tiesti, 
miškam kirsti, tiltams statyti ir kanalams kasti, ši kali
nių armija susideda iš įvairiausio elemento, pradedant 
paprastais kriminalistais, nuteistais už plėšimus ir 
žmogžudystes* ir baigiant buvusiais Universitetų profe
soriais (tai, matyt, politiški kaliniai).

Po žvalgybos priežiūra, girdi, šitie kaliniai “dirba 
geriau, negu laisvi rusai, net komunistai”.

» Čia tai kas nors nepaprasta f kad katorgininkai po 
policijos priežiūra dirbą geriau, negu laisvi' darbininkai! 
Turbut, tik Rusijoje tokie dalykai galimi.

NETIESA
■ . 1.1

Prikaišiodama mums 
sybę”, “Vilnis” rašo:

“Komunistai neskandalino 
ir neskandalina prieš Blumo 
valdžią. Ji yra pastatyta 
Liaudies Fronto, o komunis
tai yra pati didžiausia parti
ja Francijos Liaudies Fron
te.”
Turbut, “Vilnis” vartoja ypa

tingą aritmetiką, jeigu jai at
rodo, kad komunistų partija- 
yra “pati didžiausia” Francuzi- 
jos liaudies fronte. Partijos, iš 
kurių susideda tas liaudies 
frontas, yra šios: socialistai, 
socialistai-radi|calai (tikrumoj e 
liberalai) ir komtinistai.

Tos partijos itliri atstovų:
Jungtinė SoCiAlistų partija 

146; nepriklausomieji arba 
“naujieji” socialistai 34. Kartu 
180., . . .

Socialistai-radikalai 115.
Komunistai 72. Opoziciniai 

komunistai 10. Kartu 82.
Kaip matome iš šitų skaitli

nių, komunistai neturi ne pusės 
liek atstovų, kiek turi socialia 
tai.

“netei-

1 Komunistai turi 33 atstovus
f- 

mažiau (net jeigu jiems pri
skirsime opozicinius komunis; 
tus) už social-radikalus. •

žodžiu, liaudies fronte komu
nistai yra pati silpniausioji gru
pė. TAme Visame kairiųjų par
tiją bloke jie sudaro vos Apie 
penktadalį.

Franci jos liaudies frontas ga
lėtų ir Visai apsieiti bd komu
nistų* Nes socialistai ir sočial- 
fadikalai turi kartu (180 ir 
115) 295 atstovus, o Visos de
šiniosios partijos tik 241 at-, 
stovą. Taigi dešinieji negalėtą 
nuversti Blumo vyriausybės, 
tiek jeigu komunistai jos ne
remtų.

Tačiau komunistai, kelis kar^ 
tus viešuose mitinguose ataku- 
vo Vyriausybę. Premjeras BlUrh, 
kuriam tos atakos įkyrėjo, 
jiems pareiškė: Jeigu jus tie** 
sutinkate su - valdžios politika, 
tai ne milinguose kelkite 
triukšmą, bet arba padarykite 
valdžiai oficiali pranešimą sa
vo partijos vardu parlamente, 
arba kreipkitės į liaudies fron
to komitetą ir tenai statykite 
savo reikalavimus — tuomet

. - ' “ \

kitos dvi liaudies fronto parti
jos ir vyriausybė svarstys, 
kaš daryti. s

šis felum’o į>AreišikWa$ ‘ ko* 
munistus suvaldė. Jie, beje, 
bandė Vieną kartą parodyti val
džiai savo nepriitarimą paria- 
mėnte, šUšilaikydAmi huo balsA- 
vimtĄ bet kai pasirodė* kad 
Bhim’o kabinetas vistiek turi 
daugumą, tai jie tuojaUs atsi- 
prašė premjero ir pasižadėjo jį 
toliauš ištikimai rėmtij

šitą komunistą taktiką “Nau
jienos” ir pavadino “skAndaimi- 
m*u’\ Nes, iš tiesų* tąi bebuvo 
rimta politiška kova. JfeigU ko
munistai nenorėjo rimtai pra
vesti savo nusistatymą, tai 
jiems reikėjo* kaip iHum*as kad 
sakė, kelti klausimą behdramė 
“liaudies ffohto” partiją komi* 
tele; b kuomet jų reikalavimai 
butą buvę atmesti, tai reikėjo 
pasitraukti iš liaudies fronto ir 
atakuoti > valdžią pArlamęhite. 
Bet Sėdėti liAUdiėš fronte, ku
ris rėmia valdžią, ir tuo pačių 
laiku rengti masinius mitingus 
prieš 'valdžią — tai juk nesą
monė.

’ y ’■ \

Tai tiek apie tai.' O kai dėl 
seno ir nudėvėto “Vilnies”' pa
sakojimo apie tai* kad . Vokieti
jos socialdemokratai “rėmė 
Hindenburgą” įr kad dėl to, 

■* •» 

girdi, Vokietijoje atsirado Hit
lerio diktatūra* tai čia* nurody
sime tiktai- šiuos faktus:

HindenbUtgas Hitleris
Pirmiausia, komunistai, o ne 

kas kitas, padėjo gen. Hinden- 
burgui patekti j prezidentus. 
Kai po Eberto mirties buvo 
respublikos prezidento rinki* 
mai, tai demokratinių partij ą 
blokas pastatė savo bendru 
kandidatu katalikų Centro vei
kėją Marx’ą. Bet komunistai 
atsisakė dėtis prie to bloko ir 
išstatė savo ‘Atskirą kandidatą 
Thaelmann’ą, kuris, žinoma, ne
buvo išrinktas* bet nutraukė 
demokratinių partijų kandida
tui pustrečio' milionb balsų —7 
ir to dėka laimėjo rinkinius 
HindeUburgas.

4

Tolra'us* Praėjus, šešiems me
tams, kai Hindenbufgas. kan
didatavo antru kartu, tai fa
šistai išstatė priešai Hitlerį- 
Buvo aišku, kad vienas iš ją 
dviejų bus išrinktas* Todėl so
cialdemokratai* nenorėdami* kad 
laimėtų Hitleris* rėmė Hįnden- 
burgą* O komunistai nepaisė* 
Jie Vėl statė sAVo Thaelmann’ą, 
žinodami gerai, kad jam nėra 
jokios progos būt išrinktam. 
Hitleris bu'vo sumuštas, bežiū
rint komunistų “pasidarbavi
mo”.

Bet reichstage demokratinės 
partijos j Ali neturėjo daugu* 
mos. Todėl valdžia paskelbė 
naujus reichstago^ rinkimus* Ši
tos rinkimą kampanijos metu 
komunistai kartu su hitlerinin
kais iššaukė streiką (kuris bu- 
Vo neaUtorižuotas ubijų!) Ber
lyno z transporto įmonėse. Į)au- 
giausia' šito streiko dėka, mil
žiniškai pakilo nacių ir komu* 
histų balsai. Hitlerio partija 
pravedė į reichstagą apie 26 J 
atstovą ir pasidarė stipriausia 
partija, o komunistai pravedė 
100 atstovų (ir gavo hetoli 6 
milionų balsų).

,V. .■ . • .

Tuomet Hindenburgas, po il
goko svyravimo, sutiko pavesti 
Hitleriui kanclerio (premjero) 
vietą* Neš Hitleris jaU1 buvo 
stipriausios partijos vadas.

O kas ‘jį tokiu padarė? Ko
munistai !

„ ... .. ■ ..
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‘ (Tęsinys)
Įėjusis atsistoja prie manęs 

sahdAniai, žiuri itiėsiai į akis ir 
tvirtu' balsu sako :

—Generolas Lopuchinas.
Jo akys smalsios, jo veidas 

liūdnas* susimąstęs ir -rimtAs. 
Jis taria žodžius aiškiai, kaip 
komandą* ir griežtai, kai įsaky
mą: . : ■'

, —Jumis pasitikiu. Užeikite 
pas manė !

Po minutės aš jau jo kamba-

—Jūsų uždavinys?
AŠ raportuoju.
Jis klausia manęs:
—Dar kam pa'pasakojote?
—Karantino j ė... Bėtezinui.
—Teisingai! Dar kam?
—Niekam 'daugiau.

Teisingai!
Paskui: '
— Sovietiškus dokumentus 

sunaikinote* ar turite pas save?
—Sunaikinau pAsiėhyje.
—K'a'ip 'vadinotės?
—■■ Vladimir Vladimiro vičius 

Brikinas/ * >
—Dokumentų numerius gerai 

atsimenate?
—Gerai./ /
—Užrašykite... šitai Čia.
Jis išsitraukia užrašų knygu

tę, atskleidžia ją, kietu 
praveda liniją.

Ąš rašau: “pasas Nr.
Paliudijimas Nr. 456.”

Lopuchinas sako:
—Čia jūsų vardas bus

"u,

nagu

2333

—Čia jūsų vardas bus Alek
sejus Feodorovičius Volskis.
--------------- ...-M,---------- ;   , .■*,„.,**■*  - ^4—

aš vėl

Paduodamas man dokumentų:\ 
jis priduria: ,

-—Tai garantija, kad jums 
nėra jokio pavojaus Suomijos 
teritorijoj ė.

Aš nusilenki^. Generolas iš
tiesia man ranką.
' —Iki pasimatymo. Poryt Vėl 
Užeikite pas niane. Dabar galite 
eiti. Apsižiūrėkite ir pailsėki
te. Niekam nė Vieno nereikalin
go žodžio I Su visais bukite at- 
sąrgųs.

Aš išeinu. Tai jau turiu tre
čią pavardę! Kiek dar jų iš vi
so bus? Ir ‘Apskritai kas bus? 
Kas manęs laukia?

Trečią dieną ryto - 
pas generolą.

—šiandien jus turėsite grįžti 
į Petrogradą.

—Klausau. Bet man buvo pa- 
'vesti tam tikri reikalai atlikti.

—Jau viskas padaryta.
Aš nustebintas.
—Kada? ‘ '
Vietoje atsakymo jis paduo

da man ploną šilko popierį. tš 
abiejų pusių mažyčiu rašomo
sios mašinėles šriftu kažkas pa
rašyta. Lopuchinas vos-vos šyp
sosi.

—Išmokite tiksliai. Tai sovie
tų štabo pavestas uždavinys. 
Ten jus pristatysite šį doku
mentą. Jeigu štabe jus paklaus, 
ar suėjote į pažintis su rezi
dentu Perkijanevu, tai atsaky
kite teigiamai. į.

Jis siūlo man atsisėsti. Pas
kui į taktą mušdamas su del-

nu jis aiškiai* lėtai* įsakingai 
ir įtakingai įsako:

—Dabar musų jums paves
tas uždavinys..* Mėtydamas pė
das ir besislapstydamas; tams
ta’ grįši j Petrogradą. Reikės 
prisistatyti štabui. Prieš tai nu
eisi į Sergievsko gatvę pas Fe- 
ofilaktą Alekševičių. Jam papa
sakosi 'Viską*

*..Taį štai kas per vienas tas 
žmogus šU barzda IT iš ingo' pa
darytais akiniais! — dirtgtelėja 
mano galvoje. '

O Lupuchinaš tęsia:
—Jūsų uždavinys toks: pa

tirti raudonarmiečių skaičių 
nuo Ladogos ežero iki Suomių 
užlajos. Patirti taip pat, kokio* 
se vietose jie yra sukoncentruo
ti. Ypač jums teks nustatyti, 
kaip gerai pasirengęs kariauti 
yra Petrogrado garnizonas. Po 
tp jųš turėsite patirti ir nusta* 
tyti Krbndštadto nusiteikimą. 
Svarbu mums žinoti dredhautų 
pajėgumą ir Ar jie galės plauk
ti j jurą. Viršininką pavardės. 
Žodžiu, mums svarbu žinoti 
Viskas, kas yrA susiję su Pet
rogrado ir jo rajono gynimu... 
Supratote ?

**-Šupratau.
/■—šiandien* 4 valandą, jus tu

rite būti Helsinkio stotyje.
Iš kišenės jis ištraukia ir pa

duoda sovietą dokumentus. Su- 
klastUoti stebėtinai gerai! Sku
binai pažiurto į numerius: 2333 
ir 456. Aš vėl “Brikinas.” Kaip 
greit atsirado ir pranyko Alek
sejus Volskis! Ar kada prisi* 
kels jis vėl iš numirusių?

—Laimingos kelionės, — at
sisveikina su manim generolas. 
Jis pakelia ranką ir peržegno
ja mane!

. —Laimingai, su Dievo pagal
ba!

(Bus daugiau)

Kaip gyvena Lietu 
vos aklieji

Kanapinis ir Lašininis
Tub bąt, (Jus prisimenate tą naščiais vargus neša’, kur brolis 

pasaką, maųio^. pasakotą apie artojėlis gyvenimo vagą 
varo ir juodos, sultingos duonos 
grubų kąsnį kanda. Tai gražus ■ 
kraštas, jo grožio žodžiais ne
apsakysi, raštu neaprašysi, rei- > 
kia akimis matyti, tai Viską re
gėti. Akis tai mato, o širdis tai 
ką kitą sako, štai to krašto gro
žis lyg juodame kamine paslep* 
ta's, durnais nuklotas1. 'O į tą 
juodą kaminą du\ntraukiai iš a- 
;pačios eina ir Jame viskas 
smilksta, juosta.

Prie kiek'viepo dūmtraukio 
skylės sėdi tamsus kipšukas ir 
smalkalais durnus leidžia’, ugnį 
kūrena. Kipšukas staipos, kip
šukas raitos. Jo pįrštai, ilgi, na
gai smaili/ nosis plona, kaip 
paukščio snapas riesta. Akys, 
kaip ožio apvalios* siauroje ka
ktoje blizga, Jos viską mato, re* 

sgi. O/ ausys* ve, kokios ilgos* 
kito tokią sutvėrimo tokiomis 
ilgomis Ausimis nėra, jos viską 
girdi. Ragai riesti, galai į viršą 
ištiesti. Jis ‘Ant trikojo sėdi, Vi
są laiką Urzgia ir štai ką įky* 
riai ziurzgia: ,

SUsiklaušykit, 
Susidairykit,

Mus paklausykit! '

Lašinį ir Kanapinį, šios būtos 
nebūtos esybes amžinoje nesan
taikoje gyvena. Tik Vieną kar- 
tą per metus, kaip ateina užga
vėnes, tai dvyliktą valandą nak
ties, vis dėlto Kanapinis Lašinį 
nugali ir iš kamino išgyvendi
na. Bet žniones dėl to nuken
čia —- visą gavėhę mėsos ne
gauna. Vargas ir tiekį bet Ka
napinio 'viršus būva.

šitą man pasaką priminė vie
nas didis pasakorius, pavasario, 
vasaros metų / nuolatinis vestu
vių muzikantas, žiemos, rudęns 
ilgų vakarų ^plunksnų plėšy to- 
jAš, Vilną, įędejitojąš, linksmas 
vyras Adomėlis, Vieną akį pri
merkęs^ kitą šelmiškai į mane 
dirstelėjęs,/pakštelėjo man ny
kščiu j pašonę ir linksmai nUsi- 
tėikęš tarė:;

—BrblUži, Ar atsimeni fUbs 
laikus, kai šitą žemę musų žmo
nių purentą,, musų arklių akėtą, 
berną kojomis ištrsplentą mas
kolių carai valdė? A? Ar žinai 
dar anuos metus, kaip kbnigAi 
bažnyčiose caro varduvių metu 
įsakyti bažnyčiose giedojo — 
“Pbmolimsia, pomblimsia za ca- 
rią imperatorą,’’ o kaip aš jiems 
turavodAvau: “Nesudarė; besu
darė ant pėrėtkų!° Et, tai bu'vo, 
broliuk, laikai!

—O štai dabar kitas giesmės 
giėdamę, kitas pasakas sekame. 
Žinau tave dideliu pasakų mė
gėju,/aš tau dabar naujų laikų 
pasaką pasakysiu. Klausyk ir 
išmanyk!//
' Taip pasakęs didis pasako
rius, šaunus Vyras Adomėlis 
pradėjo regsti man naujų laikų 
žmonių sudarytą pasaką.

—Broluži, ar žinai tą kraštą, 
ar pažįsti tą žemę, kur kryžių 
kryžiais vieškeliai papuošti, kur 
miškai amžinai ošia ir žaliuo
ja, kur Upeliukai, Upeliai, upės 
tyliai savo vandenis į gintari® 
nes juras neša, kur tarp kalnų 
kalnelių ežerai žėri, tyviliuoja, 
kUr lygumas žalios lankos puo
šia, kur,, skaisti mergužėlė savo

STOKITE Į OLD 
GOLD KONTESTĄ 

$200,000 LAIMĖ
JIMAMS

1,000 Piniginių Laimėjimą 
išdalinta laimėtojams

■- štai kontestas,' kurio jus senai 
mlikiate. Tai kontestas per kutį 
jus galite išlošti laimę ii* praturtėti 
visam amžiui. Yta 1,000 piniginių 
laimėjimų sumoje $200,000. Jus 
galite išlošti vierių iš jų- Old Gold, 
gal būt, išlaimės jums laimę. Įsto
kite tuoj. dabar. Kontestas tik da
bar prasideda ir susideda iš Pa
veiksluotų Mjsllų spbendimų. Nuei
kite pas cigarętų dylerj ir papra
šykite oficialių Old Gold Paveiks- 
luotų Mįslių, DYKAI, kartu su tai
syklėmis it detalėmis. Sekite in-

ne- 
nė 

lai
to-

syklėmis' ir detalėmis 
stVUkcijas atydžiai. švarumas 
'siskaitp. čia nėra nė triksų 
gaudymų. Tik jūsų gabumas 
mes. Skaitykite Naujienas dėl 
limesnių pranešimų.

Bukit drausmingi, 
Bukit vieningi,

Mus isklausykit.
Vadą pažinkit,
Kitų neklausykit..,

. Tai taip tie kipšąkai dienas 
leidžia, dūmtraukiais durnus iš
leidžia. O tame kamine daug 
gėrybių kabo ir durnais rūksta, 
štai dešros tiesios, kaip inteli
gento lazda *alit karties paka
bintos kabo. Kitos riestos, kaip 
pirklio gumbuota nosis dešros 
palubėje kybo. O na ve skilan
dis tarp tą dešrą, kaip koksai 
karalaitis, ar dešrų vadas, vir
ve pririštas barkšo. O pačiame 
Viduryje, garbingiausioje vieto
je (taukinė, kaip klebono veidas 
blizga. Ir kumpiai lyg rašytojų 
veidai čia džiūsta ir. savo liki
mo laukia., Skanios žąsies ko
jytės, lyg kokios šokėjos du
rnuose smilksta. Storos lašinių 
paltys, lyg. kokio didiko gar
bingi kailiniai kybo. O atokiau, 
lyg ūkininko kojos pačiame ka
mino viršuje kulšys rūksta. O 
čia apačioje ties dūmtraukiais 
ilgos silkės, lyg darbininko iš
džiuvę pirštai, ant plono siūlo 
pakabintos driekiasi*

O daug, skanių dalykų tame 
kamine rūksta, ir visus tuos 
skanėsius vyriškis Lašinius sau
go. Jo ilgos dripkos į batus į- 
bruktos ir raudonais lompasais 
papuoštos. Jo mabdierius žiban
čiomis sagstomis nusagstytas, 
krūtinė raudona ir galvą aukš
ta su raudonu viršgalviu kepu
re puošia. *

Tasai Lašinis šautuvu pasi
rėmęs čia dienų dienas stovi, 
tas gerybes saugo pats neval
go ir kitiems neduoda* Tik žiur
kės, pelės čia tunka ir tiibs ska
nėsius riečia. Jei gabalėlis že
mėn nukrinta, Lašinis tyko ir 
sau’į burną deda. Jis tyko* nie
ko nėmato, kaip pelės, žiurkės 
Čia tUiika* 

A .

Broluži, butų gera gyventi 
žiurkėms, pelėms tukti, jei ne 
tasai Kanapinis; tasai nelaba
sis sutvėrimas. Jis kaip kokia 
jautri |mogaiis sąžinė, Vietoje 
nenustygsta, ramybės neduoda 
ir savo darbą varo.

(Bus daugiau)

Lietuvoje, kaip ir ir kiekvie
name kitame krašte, yra žmo
nių* kurie ar tai iš prigimties, 
ar kitokiais budais yra' nusto
ję regėjimo, šiuo metu Lietu
voje tokių žmonių, kaip priim
ta juos vadinti, aklųjų yra 2,- 
983. Moterų apakusių yra dau
giau negu vyrą* Daugumas ak
lųjų yra vyresniojo amžiaus. 
'Daviniai rodo, kad daugiausia 
Apakusių žmonių yra nuo tro- 
chomos ir kitų akių ligų. Lie
tuvoje aklaisiais nemažiau rū
pinamasi, kaip ir kitais nelai
mės ištiktaisiais. Nuo 1926 me
tų Lietuvoje veikia akliesiems 
globoti draugija. Toji draugija 
tuojau po savo įsisteigimo nu
tarė įsteigti aklųjų institutą. 
TAI pirmasis šviesos spindulys 
Lietuyos aklųjų gyvenime. To
ji draugija veikia' ir iki šio lai
ško. Jos tikslas jungti krūvon 
višUs Lietuvos akluosius, rūpin
tis jų dvasinės ir medžiaginės 
būklės pagerinimu, juos auklė
ti ir mokyti, žodžiu — akluo
sius padaryti naudingais ir dar
bingais visuomenės nariais.

Šiuo metu aklųjų institute 
kuris yra' Kaune, aklieji išeim 
ketverių metų bendrojo lavini 
mosi kursą ir trejų metų ama 
to kursą. Netrukus numatomi 
įsteigti dirbtuves, kuriose ak 
lieji savo darbu galėtų pelny 
tis pragyvenimui reikalingas lė 
šas. Dabar Lietuvos akliesiem; 
globoti draugija praplėtė savo 
veikimą: ji ėmė kovoti su ak 
Jumu, varyti propagandą, kaip 
apsisaugoti nuo aklumo ir t.t 
Taip pat draugijai pavyko pra 
plėsti ir amatų mokymą. Pra 
džioje buvo mokoma tik šepe 
čių amato, dabar gi prisidėję 
pynimo, audimo ir mezgimo mo 
kymas. Reikia pažymėti, ka< 
aklieji turi nemašą patraukim; 
prie muzikos. Ir kartais jie pa 
rodo save su dideliais muzika 
liniais gabumais. Vienas aklasi 
jau kelinti metai muzikos mo 
kosi Kauno konservatorijoje 
Jis groja fleitą. Kiti mokosi ki 
tokiose mokyklose. Nors jie nie 
ko nemato, tačiau turi susidar 
savotišką raštą ir raides skiri; 
rankų pojūčiais.

žinoma, didelė dalis Lietuve 
aklųjų dar tebevargsta kaimuo 
se, ar miesteliuose pas savo gi 
minės, tačiau laikui bėgant ma 
noma, ir juos paimti į reika 
lingą globą. Juk aklieji tai y n 
toji nelaimingųjų žmonių dalis 
kuri reikalinga ypatingos spe 
cialinės globos ir nuolatinė; 
priežiūros. —Tsb

Dr. J. Basanavičiaus
10 metų mirties 

sukaktuvės
1927 m, vasario 16 d., vist 

pasaulio lietuviams iškilminga 
minint Lietuvos nepriklausomy 
bes devynerių metų sukaktu 
ves, okupuotoje Lietuvos sosti 

(hėja Vilniuje ramiai mirė 7i 
metų amžiaus sulaukęs Lietu
vos tautinio atgijimo patriar 
chas, pirmasis pasirašęs Lietu 
vos nepriklausomybės aktą, lai 
kraščio “Aušros” įsteigėjas ii 
pirmasis redaktorius Dr. Joną; 
Basanavičius. Taigi šiemet va 
sario 16 d. nuo jo mirties suei 
na lygiai 10 metų. Nepriklau 
sombsios ‘ Lietuvos visuomene 
ruošiasi plačiai, drauge su Lie 
tu vos nepriklausomybės 19 me
tą sukaktuvėmis, paminėti ii 
Dr. Basanavičiaus mirties de
šimtmetį. Numatoma apie Lie
tuvos patriarchą skaityti pas
kaitas, spauda ruošia plačius 
straipsnius apie jo darbus, jc 
gyvenimą ir jo nuopelnus lietu
vių tautai ir nepriklausomosios 
Lietuvos valstybės atstatymui, 
šia proga primintina, kad lietu
vių tautos- reikalais 1913 me
tais Dr. Jonas Basanavičius va
dinėjo po. Amerikos lietuvių ko
lonijas, rinkdamas aukas Lietu
viu Tautos Namams Vilniuje 1 mpastatyti. —Tsb.
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YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGI-A
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas CanaI 0117 — Atdaras ketvergais visą . dieną. 

VALDYBA: P. MILLER, finansų seki storius
J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KATRIS, vice-prezidentas P- GALSKTS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas. .............. , .

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.

Chicago Heights Lietuvių Kultūros Dr-ja
Sekmadienį, sausio 31 d., j- 

vyko gana skaitlingas Chičagos 
Lietuvių Draugijos narių susi
rinkimas Chicago Heights- Iš 
Chičagos buvo atvykę trys 
Draugijos valdybos Dariai1: J. 
Mickevičius, preidentas; P. Mil- 
ler, f i n. sekretorius ir P. Mila
ševičius — trustisas. Chičagos 
Lietuvių Draugijos prezidentui 
J. Mickevičiui pirmininkaujant, 
formaliai įkurta Chičagos Lietu
vių Draugijos skyrius, tai Chi
cago Heights Lietuvių Kultūros 
Draugija. Chicago Heights sky
rius įsikūrė gana skaitlingas, j- 
sirašė daugiau 80 narių, kad 
greitu laiku čia bus šimtas na
rių.

Paveiksle matosi didelis skai
čius Draugijos narių,' bet dėl 
vietos ankštumo fotografas Jo- 
kubauskas negalėjo visų tinka
mai surikiuoti, paveiksle mato

MUSŲ KONKURSAM
Chičagos Lietuvių Draugija’ 

šiame Triumfo Konkurse turi 
nemažą būrį gerų nuoširdžių 
darbuotojų, kurie mielai sutiko 
būti konkursantais. Tokių pasi
žymėjusių darbuotojų turime ne 
vien Chicagoje, bet ir kolonijo
se. Vieni jų yra seni organiza
cijos nariai, praeityje pasižymė
ję Draugijos darbuotėje, o kiti 
dar nauji organizacijos nariai, 
pirmą kartą stojo Draugijai 
derlingą dirvą arti. Draugija 
džiaugiasi susilaukusi tokį gau
singą skaičių konkursantų or
ganizacijos darbui dirbti, jos 
tvirtą ateitį budavoti, rytojaus 
dieną skaistinti.

Konkurso vedėjas čia trum
pai supažindins plačią lietuvių 
visuomenę, ypačiai šio Draugi
jos skyriaus stebėtojus, su mu
sų šio Triumfo Konkurso daly
viais, musų organizacijos avan
gardu, kuris dirbs Draugijos 
labui per šį Triumfo Konkursą 
bei aukos savo atliekamą va
landėlę nuo kasdieninio dienos
darbo, kad šioji Draugija aug
tų nariais, augtų stiprume ir Jam kvota šiame konkurse nu- 
prestiže. Kiekvienas šios orga- matoma trys šimtai naujų na- 
nizacijog narys privalo musų rių. Ar pasiseks kvotą užpEdy-

si tiktai dalis susirinkimo. Pir
moj eilėj sėdi Čhičago Heights 
Lietuvių Kultūros Draugijos 
valdyba. Iš dešinės į kairę — 
Jurgis Jaras, užrašų sekreto- 
rius; Joseph Alb’iliskas, — se
kreto rius-iždininkas; Benį Gečas 
—pirmininko pagelbininkas; Jo
seph Kazlauskas — pirminin
kas; Pranas Lukošius ir Petras 
Veisal — iždo globėjai, abu 
čiagimiai jauni vyrai. Joseph 
Meškausko, maršalkos, paveiks
le nesimato, tur bųt paveikslo 
traukimo laiku nebuvo svetai
nėje arba per klaidą nebuvo pa
kviestas į Valdybos būrį. Dar 
pravartu priminti, kad p. Jos. 
Meškauskas yra senas šios ko
lonijos darbuotojas, jis mielai 
sutiko ir šiame konkurse dar-
buotis įrašyme naujų narių — 
yra konkursantas. Neąbejojam, 
kad kiti Draugijos nariai jam 

šiame svarbiame darbe prigėl- 
bės.

Susirinkime buvo pasakyta 
gražių minčių, buvo, pakviesti 
pakalbėti visi išrinkti viršinin
kai, kiekvienas jų pasižadėjo 
rūpintis organizacijos labu, dar
buotis, kad augintų organizaci
ją nariais, taipgi’'rūpintis svar
besniu kijltufiniu darbu vietos 
lietuvių gyvenime. Buvo pa
kviestas pakalbėti senas, žymus 
šios kolonijos veikėjas p. Jag
minas ir p. LaUdanskas, abu 
pareiškė kilnius linkėjimus val
dybai ir organizacijai, taipgi pa
sižadėjo nuoširdžią paramą vie
tos organizacijos darbuotėje.

Į orgahizaciją įstojo didelis 
skaičius jaunų jėgų ir tos jau
nos jėgos davė garbės žodį, kad 
dirbs darbą organizacijos buda- 
vojime. Atrodo, kad Chičagos 
Heigts išbudo, . stojo į veiklių
kolonijų eiles. Gero jai pasise
kimo I,

ti, tai ateities klausimas.

Alex Abrozevičius
Kontestantas Alex Ambraze

vičius yra aktyvus narys/Chi
čagos Lietuvių Draugijos. Da- 
dyvavo praeitame Draugijos 
konkurse, buvęs Balsavimų Ko
misijos nariu. Jo kvota- numa
toma 50 naujų narių Draugijai.

Jonas Ascilla
Nuoširdus organizacijos na

rys, buvęs narys įvairių komi
sijų. Laikraščių bendradarbis* 
plunkšna ir khyga jo mylimiau
si draugai. Neabejoju, kad įra
šys 26 naujus narius. Kon. Jo
nas Ascilla’ yra brolis Juozo 
Ascil’os, taipgi konkursanto.

Juozas Ascilla
Drg. Juozas Ascilla yra se

nas darbštus Draugijos narys, 
daug' veikęs* komisijose, buvęs 
pitminiilkaš, geras/ chorų daini- 
hihka's, dalyvauja “Birutėje” ir 
“Vyrų Chore.” Konkurso7 vedė
jas pasitiki, kad musų Juozas 
.tikrai penkias dešimtis naujų 
narių įrašys Draugijom Dar 
pravartu priminti, kad Juozas 
1926 m. Draugijon įrašė 35 na
rius. O dabaf tikrai įrašys ne
mažiau penkias dešimtis narių.

uoliems konkursantams prigel- 
būti jų darbe, teikti jiems mo
ralę paramą jų sunkiame dar
be. Konkursantų darbas nėra 
lengvas, jų su muzika niekas 
nelaukia' pasitikti, gėlėmis jų 
einamą taką nebarsto, triumfo, 
ovacijų taipgi jiems niekas ne- ’ 
kelia. Dažniausia sutinka hepri- 
la'nkumą, išmetinėjimą,, aštrius 
pareiškimus konkursantų adre
su. Bet stiprus konkursantų 
pasiryžimas tiksliam darbui, 
tvirtas nusistatymas sėkmingą 
tašką padėti, nugali sunkias 
kliūtis, atlieka puikų* gražų ir 
nepaprastai didelės reikšmės 
darbą Amerikos lietuvių gyve
nime. .

Vincent B. Ambrose
P-nas Vincent B. Ambrose y- 

ra žymus šios organizacijos 
darbuotojas. Praeitame kon
kurse Įrašė šimtą penkias de
šimtis narių. Kontestantas V. 
B. Ambrose dirba prie “Nau-» 
jiėnų,” yra pasižymėjęs kalbė
tojas, giliai apsišvietęs žmogus.

Louis Antanavičius
P-na'š L. Antanavičius, buvęs 

biznierius, dabar iš biznio pasi
traukęs, gyvena sau ramiai. Jis 
veikė praeitame konkurse, pasi 
žadėjo darbuotis1 ir dabar, nusi
taręs Draugijon Įrašyti nema
žiau 15 naujų narių.

Juozas Augaitis
Kon. Juozas Augaitis, cicerie- 

tis, iš amato dekoratorius, dar 
neseniai priklausąs Chičagos 
Lietuvių Draugijon. Kaip jam 
darbas Įrašyme naujų narių" 
seksis, tai ateities klausimas, 
bet porą 'desėlkų narių tikrai 
įrašys. Well, Juozai, pasispausk, 
kad nors porą desėtkų surink
tum. žinoma', jeigu gausi dau
giau, tai bus, dar geriau. Pra
vartu dar priminti, kad p. Au-
gaitis yra draugiškas, nuošir
dus žmogus, turi gerą būrį 
draugų, be abejo, jie jam vie
ną kitą, narį prisuks.

Frank Bulaw
Krank Bu!aw, tai vienas mu

sų žymiausių darbuotojų, kolo
nijose skyrių organizatorius; 
Jis šiame Draugijos triumfo 
konkurse, tur bųt, sumuš re
kordą įrašyme naujų narių. Jis 
sako pašvęsiąs veik visą savo 
laiką harių prirdšymui Draugi- 
jeh, taipgi Buick ir Pontiac au
tomobilių prie Milda Auto Sales 
pardavinėjimui. Kiek jis par
duos automobilių, tikrai pasa
kyti negaliu, bet kad jis šiame 
konkurse Draugijon Įrašys ne
mažiau keturių šimtų narių, 
tai tą veik tiktai galima para
šyti juodu ant balto, kad taip 
bus. Praeitame konkurse įrašė 
243 narius, dabar šią skaitline 
padvigubins.

“Good luck, Frank!”

Antanas Butkus
.Vi/,i: ' , .

Kon. A. Butkus yra nkujas 
organizacijos narys, apie jo 
gabhmus konkurso darbe sun
ku kas nors pasakyti. Tur būt, 
dar ir jis pat&V gerai nežino, 
kaip jam šis i^onkurso darbas 
seksis. Bet, kad turėtų sektis* 
tai apie tai dviejų nuomonių 
būti negali. Apsukrus, suma
nus žmogus, tokiam kėlias ati
darąs į visą pasaulį, na, o bent 
porą tuzinų naujų narių gauti 
p. Butkui, nebus sunku. Lauk
sime!'

Antanas Baltakis
Kon. p. Antanas Baltakis, 

dar pirmą kartą stojo į Drau
gijos gyvenimo sukurį. Rimtas, 
mandagus žmogus, draugų turi 
apsčiai, reikėtų konkurso darbe 
turėti getą ptašIŠekimą. Bet nau
jiems darbubtojams dažiiai ke
lias yra gana erškėčiotas, netu
rint gilesnio prityrimo veikti. 
Pasitikim, kad p. Baltakis, su
gebės esamas k’iutis nugalėti— 
porą desėtkų narių Draugijon 
įrašys. ’

Adolph Butkus
P-nas Adolph Butkus, iš pro

fesijos laidotuvių direktorius, 
plačiai’ žinomas žmogus, bet 
Draugijos darbuotėj dar pirmą 
kartą. Galima tikėtis iš p. But
kaus darbo getų pasekmių* ži
noma, jeigu turės ganėtinai pa
siryžimo padaryti diibamą dar
bą sėkmingu. Porą tuzinų nau
jų narių lauksime iš p. Butkahs.

Vincentas Briedis
Drg. Vincent Briedis, mar- 

-ųuettepatkietis, senas šios Dfa’U 
gijos narys. Netikėtai jis pats, 
bet ir visa p-nų Briedžių šeima 
yra nariai Chičagos Lietuvių 
Draugijos. Prayartu priminti j 
kad drg. V. Briedis šios organi
zacijos b'uvo pirmutinis finansų 
sekretorius./ Dabar nusitarė į 
Draugiją bent 25 naujus narius 
įrašyti. Puikus sumanymas. Ge
riausio pasisekimo mUsų senatai 
darbuotojui.

Kastas Cepulėvičius i ■ ■ i
Kon. Kastas čėpulevičius; žy

nius Chičagos Lietuvių Draugi

jos darbuotojas, yra Balsavimų 
Komisijos narys, taipgi stam
bus veikėjas SLA 226 kp. Be 
abejo, jis daugiausia darbuo
sis šiaurvakarinėje Chičagos 
miesto dalyje, šios apylinkės 
gyventojas. Drg. čeplevičius tu
ri įrašyti z nemažiau 50 harių;

į j am tas galima.»
Juozas Chapas *■ .

P-nas Juozas Chapas, Burn- 
side apylihkėš pilietis, pirmą 
kautą stojo j šios Organizacijos 
daubuotę^ Iš anksto sunku nu
matyti kdkios bus darbo pasek
mės musų naujo darbuotojo. 
Koh. J. Chapas yra simpatiškas 
žmogus, Burnsidėj turi gana 
plačią pažintį, nęabejotiua, kad 
tUžihą naujų narių tikrai įra
šys, o gal bttt kad ir daug daU- 
giau.

P-nia Helen Chepulis
P-taia Helen Chepulis, spring- 

fieldiėtė, ji taipgi' pirmą kar
tą nusitarė pradėti Veikti įra
šyme naujų narių Springfield. 
Kaip jai čia darbas seksis, tai 
ateities klausimas. Pas ką yra 
pasiryžimas—tiems darbas turi 
eiti sėkmingai. Ši konkursantė 
dešimt narių Draugijon tikrai 
įrašys. •

Vincas Cei-ttauskas
Drg. Vncas Černauskas, žy

mus Springfieldo tūzas, jis šio 
j e kolonijoje, tur būt, gyvena 
it darbuojasi arti trisdešimtis 
metų. Nerasi springfieldiečio, 
kuris nepažintų Vinco čerhaus- 
ko. Jis nė tiktai .pasižymėjęs 
darbuotojas Vietos lietuvių gy
venime, bet plačiai žinomas ii 
pažįstamas visam pažangiam 
Amerikos liettuvių judėjimui 
— aktyvus ne vien namie, bet 
ir svetur. Sprmgfieldė Chičagos 
Lietuvių Draugija turi du šim
tus penk’hsdešimtiš narių, rei
kia būtinai prisiirti iki trijų 
šimtų — kon. černauskas pri
valo kiek galima paspausti, kad 
Springfieldo kvota butų užpil
dyta. <! ~HIUI>I

P-nia Mare Dolan
Kon. p-ia M. Dolan, čicerietė, 

darbšti ir sumani moteriškė 
seniai priklauso Chičagos Lie
tuvių Draugijai, yra seniau įra
šius vieną kitą narį Draugi j op* 
pet į aktyvų darbą dar pirmą 
kartą stojo. Konkurso vedėjas 
mano, kad p-ia Dolan dvidešim- 
tis penkis narius Draugijon tik
rai įrašys. Lauksime.

Jonas Didžgalvis
KOii. Jonas Didžgalvis, brigh- 

tonparkietis, senas šios koloni
jos gyventojas. Praeitą Drau
gijos konkursą j iš taipgi dar
bavosi, bet jo vardo konkursan
tų eilėse nesimatė; mat, jis sa
vo datbo “procę” kitiems pa 
vesdavo. Dabar Jonas nusitaręs 
savo darbu pasirodyti lietuviš 
kam pasauliui, jonai, kaip dėl 
tavęs, tai kvotą nustatau tik
tai trisdešimt penkis narius 
nors tokiam jauham, gajam vy 
rui turėtų kvota būti kur kas 
didesnė.

PiUs Dubickas
Well, tur būt, visas lietuviš

kas pasaulis pažįsta seną, bet 
labai gerą žmogų Pijų Dubicką; 
Jis yra Vienas iš senųjų narių 
šios Organizacijos, buvęs jos 
pirmininku, seniau daug dirbęs 
jai, bet dabar pradėjęs sutmg- 
ti. Bet kaip ten nebūtų, musų 
dfg. Dubickas nušitaręs dvyliką 
naujų' narių Draugijon tikrai 
įrašyti. ŠenUbse* getuose lai
kuose mes .Visi pažinome D. Du- 
bicką kaipo getą kalbėtoją, or
ganizatorių, liaudies švietėją 
Dabar mUsų darbštuolis ne 
toks jau vikrus <kaip jaunuose 
dienose, bet šiam^ konkurse 
jam bus proga savo seną ener
giją dar nOrs kiek parodyti.

P-lė Suzana L. Gabriutė
P-lė Suzana Gabriutė, wau- 

keganietė, Waukegan Lietuvių 
Kultūros Draugijos sekretorė-

iždininkė, stojo į Chičagos Lie
tuvių Draugijos konkursą, nu
sitarusi čia daug narių įrašyti. 
Kadangi p-lė Gabriutė yra čia- 
gimė lietuvaitė, tai ji daugiau
sia' rūpinsis dirbti tarpe jau
nuolių, bet žinoma ne atsisakys 
ir senesnio amžiaus narius 
Draugijon įrašyti. Iš šios kon- 
kursantės galima tikėtis daug, 
ji darbšti ir gana sumani, pet 
jai čia ir reikės spausti, WaU- 
kėgah turi būt įrašyta 132 na
riai, tai šios kolonijos kvota. 
Dėl šios kolonijos tiktai dvi 
kohkursahtės: p-lės Gabriutė ir 
LaUraičiutė, jos dvi turės šią 
skaitlinę užpildyti. Lauksime.

Jonas A. Grakey
Drg. Jonas A. Grakey, tai 

žymus Gary lietuvių darbuoto
jas. Apsukrus, sumanus, pilnas 
gajumo kultūriniame darbe. Jis 
yra' Gary Lietuvių Kultūros 
Draugijos pirmininkas^ taipgi 
pirmininkas vietinės SLA kuo
pos. Kaip drg. Grakey seksis 
konkurso darbas, tai atei'.is pa
rodys, bet konkurso Vedėjas 
yra “šiUr’\ kad porą tuzinų 
haujų narių tikrai įrašys.

Peter Giniotis
P-nas Petras Giniotis, bri- 

dgeportietis, buvęs praeito kon
kurso dalyvis, įrašęs nemažą 
skaičių harių Draugijon. Musų 
konkursantas dabar serga, bet 
iš po sunkios ligos pradėjo tai
sytis, greitu laiku bus vėl svei- 
rasį stos į aktyvų konkurso 
darbą. Neabejojam, kad šiame 
konkurse kon. P. Giniotis pus
šimtį naujų narių Draugijon 
tikrai įrašys. Veli j am greito 
pasveikimo nrnsų geram, nuo
širdžiam darbuotojui.

John Gotowtis
Koh. John Gotowtis, ne se

nai dar pats nariu Chičagos 
Lietuvių Draugijos, bet nori 
parodyti, ką jis gali padaryti 
Draugijos labui. Bus smagu 
natyti musų naują, darbštų 
larį veikiant organizacijos la
jui. Sunku iŠ anksto numaty-1 
mas kaip jam darbas Seksis, 
bet pasitikiam, kad porą de- 
Jėtkų naujų narių Draugijon 
tikrai įrašys. Gero pasisekimo.

Kazimieras Jokubka
Kon. Kazimieras Jokubka, 

cicerietis, inteligentiškas, ma
lonaus budo žmogus. Jis yra 
Cicero Lietuvių Kultūros Drau
gijos sekretorius-iždininkas, 
dahg veikąs kitose lietuvių or
ganizacijose. P-nas Jokubka 
dar nesenai priklauso Chica- 
gos Lietuvių Draugijon, jo ga
jumo konkurso darbe sunku 
š anksto riumatyti, bet neabe
jotina, kad penketą dešimčių 
jaujų narių Draugijon įra
šys. *

Jurgis Izbickas
Drg. Jurgis Izbickas, senas 

Barvey gyventojas ir žymus 
v;ios kolonijos darbuotojas, ypa

i s- -ihiii. i

ŠI VIETA REZERVUOTA

ROOSEVELT
FURNITURE ROMFIRUAI

(Mikas P. Jovarauskas ir Jonas P. Bertulis, sav. 
i Chičagos Lietuvių Draugijos nariai)

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
CHICAGO, ILLINOIS

čiai senesniais laikais, taipgi 
Harvey Lietuvių Kultūros 
Draugijos pirmininkas* dabar 
Chičagos Lietuvių Draugijos 
konkursantas. Kaip seksis čia 
darbas taiUšų konkufsantui drg. 
Izbickui sunku pasakyti, bet 
žinant drg. Izbicko gabumą, o 
dar iš šalies susilaukiant pa
ramos, jam darbas turės eiti 
sėkmingai. Kadangi Barvey 
kvota yra 65 nariai, tai tiek 
ir bus reikalinga čia įrašyti.

James Jonikas
P-nas James Jonikas, dar 

naujas organizacijos narys, 
bet nori išbandyti savo jėgafe. 
Žiūrėsime ir lauksime p. Joni
ko darbo rezultatų. Kiek galės 
įrašyti naują narių* bet nors 
dešimtį tikrai sužvejos.

ŠIANDIEN CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SUSIRINKIMAS
Šiandien, ?:30 vak&ro, įvyks

ta Chicago Lietuvių Draugijos 
susirinkimas, Masonic Temple 
svetainėje, 1547 N. Leavitt St.

Bus programas. Inž. K. Au- 
gUstinavičius pateiks paskaitą 
temoje Ispanija.. Kazys Pažars- 
kas duos dainų programą.

MIRĖ SIMONAS ČI- 
VINSKAS-CHERRY

Sausio 29 d., Fort Atkinson, 
Wis. pasimirė vienas iš senųjų 
šios organizacijos narių — Si
monas Čivinskas-Cherry. Velio
nis čivinskas Draugijon įsira
šė pačioj pradžioj organizacijos 
įsikūrimo. Pirmiau yra buvęs 

t abai aktyvus organizacijos na- 
(rys. Palikoj nubudime žmoną 
Marijoną ir du sūnūs, kurie 
taipgi yra nariai Chičagos Lie
tuvių Draugijos.

Velionis Simonas buvo laiki
nai išvažiavęs iš Ch'icagos į sve
čius pas pp. Ramoškus, Ft. At
kinson, čia a’utomobiliaus už
gautas, vėliau gavo plaučių j- 
degimą — atsisveikino su gy
vųjų pasauliu. Gaila Simono, 
buvo geras organizacijos narys 
ir jos rėmėjas. Draugija reiškia 
gilią užuojautą velionio žmonai 
ir suhums.

DRAUGIJOS ATSTO
VŲ DĖMESIUI

Praeitą savaitę buvo išsiunti
nėta' Draugijos atstovams ko
lonijose “SuVety Co. Aplikaci
jos” — Chičagos Liet. Draugi
jos atstovai bei Lietuvių Kultū
ros Draugijos sekretoriai-iždi- 
ninkai. Malonėkite prisiųstas 
aplikacijas išpildę, tuoj gražin
ti.

Julius Mickevičius,
Chičagos Lietuvių Draugijos 

prezidentas.

Garsinki Fs “N-nose’
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LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

Laiškas iš Hot 
Springs

gerus

Ignatius Zivatkovski 25 m. 
ir Marv Vinovich 20 m.

John Piotrowski 46 m. ir Ve
ronika Wackonis 43 m.

Albert Hajek 27 m.
ces Žvirblis 22 m.

Felix Sukievich 27
Alice Aalaska 22 m.

Howard Burick 29
Dorothy Speice 31 m.
bus, Neb.

Stanley Schweda 27 m. ir 
Sopina Butkowski 27 m.

Fra n k Kopek 22 m. ir Julia 
Laudanskas 19 m.

Stanley Czyzewski 26 m.
Sophie Meskauskas 20 m.

Justin Bastunas 41 m.
Bernice Švažas 25 m.

ir Fran-

m. ir

ir
(Colum-
m.

. Siunčia “Naujienoms” 
linkėjimus i$ Hot Springs, Ar- 
kansas. Hot Springs yra ramus 
ir linksmas miestelis. Jau pra
leidau vieną savaimę kaip 'vieną 
dieną.

čia yra gražių žmonių. Kai 
sueini žmogų, tai pasikalbi kaip 
su senu draugu. Kai paklausi 
kokį užsiėmimą jis turi, tai at
sako, kad jis čia negyvena.

i

O kai paklausi, kodėl jis čia

------------- —: ................. ................. .

-kubilą. Aš pasiimu kopėčias, j- 
jipu į kubilą ir stoviu čia. Tas 
pats žmogus vėl kiausia manęs: 
Why don't you wasii yourseif? 
Jis paspaudžia mane žemyn, aš 
ir numarmu iki dukno

ir

ir

Senatvės pensijų 
reikalu

mėnesj, t. y. vasario mė- 
samdytojai visoj šaly pa
valdžiai fondus surinktus

formoj

sumokė-
Revenue
Somalio

nesi 
siųs 
darbininkų senatvės pensijoms. 
Tie fondai susidarys iš vieno 
nuošimčio darbininkų algų ir 
tokių pat silmų, kurias pridėa 
samdytojais.

Fondai valdžiai galima siųsti 
čekiais arba pinigais. Adresuoti 
juos reikia sekamai: Collector 
of Internal Revenue (išpildžius 
blanką SS-1). Blankas galima 
gauti iš Internal Revenue savo 
apielinkėj ofiso.

Pirmąjį raportų valdžiai apie 
savo samdinius ir jų uždarbius 
samdytojai turės išduoti ne vė
liau, kaip birželio 30 dienų šių 
metų.’ Po to, panašius raportus 
jie turės išduoti kas trys mėne
siai, iŠpildant blanką 
SS-2.

Visus taksus reikia 
ti Co.lector of Internal 
vietiniam ofisui, o ne
Saugumo tarybai arba jos sky
riams.

Samdytojai gali samdyti dar
bininkus, nors darbininkai ir 
neturėtų senatvės pensijos nu
merio. Bet kiekvienas darbinin
kas privalo gauti tokį numerį 
taip greitai, kaip greitai jis 
galina darbą.

Senatvės apdraudos kortą rei
kia laikyti saugioj vietoj; savi
ninkas turėtų įsidėmėti kortos 
numerį atmintinai.

Kai dėl nedarbo taksų, tai jie 
skiriasi nuo senatvės pensijų 
taksų. Nedarbo taksus moka 
samdytojai, kurie samdo dau
giau, negu aštuonis asmenis ir 
ilgesniam kaip 20 dienų laikui 
per daugiau kaip 20 savaičių 
metuose, šių taksų pirmos da
lies sumokėjimui už 1936 me
tus laikas išsibaigia balandžio 
1 dieną, šių metų.

štampos (pašto ženklai) ne
priimama kalbamų taksų sumo
kėjimui.

Užmuštas dirbtuvėje

tamsta nežinai? Jei nežinai, tai 
eikime, aš parodysiu.

Na’, tariu, eikim, ir einam i 
gražų palocių. Jis mane priveda

Aš jau iššokau iš kubilo. Pas 
kui žmogus juoda' burna prade
da mane lankstyti. Aš kenčiu, 
nebegaliu iškęsti ir sakau: Mis- 
ter, stop. Sto-o-p!—šaukiu.

Po to jis ir 'vėl mane veda. 
Aš nebenoriu eiti, o jis ragina: 
Come on! Na, ką darysi: einu 
kaip belaisvis. Jis atidaro duris 
ir.liepia: Get in! Klausau, Len
du į kamaraitę, atsisėdu. Jis už
daro duris, ištraukia mano gal
vą, aš dairausi manydamas, kas 
čia bus. O jis iš apačios palei
džia garą ir pradeda kepinti 
mane, kaip kad gaspadine kepi-

aSveikiems Llffa I sutinka, kad tai bus^ vieną iš
Neikalbėsi” j uokingiausįų operečių staty-

* tų Chicagoje. Artistai seniai

progos pasipirkti namų rei 
menų sumažintomis kainomi

Antradienis, vas. 9, 192
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NAUJIENOS, Čiifejįo, IT.

Primintina radio klausyto-

išrinkti, gerai išlavinti. Jų 
tarpe randasi gerai žinomi ve
teranai G. Giedraitienė, A. Ka-
minskaš, Mileris, ir B. Brhk- larn» kad šiandie 7tą valandą 
niš.

Tad ruoškitėsz atvykti Chi
cagos Lietuvių Audi tori j on va
sario 14 d. ir pasidžiaugti sa
vo Birtitės choru.

7

Vėliau apie, pačių operetę*.
, Jacųues Grąndmesnil.

Prisiminė “Naujie 
nų” koncertą

prie stalo ir sako man užsimo- na vištų...
/

kėk $2.50.
Aš ištraukiu pinigus ir užmo

ku. Laukiu, kas toliau bus. Ma
no palydovas pašaukia' baltų 
žmogų. Aš žiūriu į pašauktąjį 
ir matau, kad jo burna juoda.

žmogus juoda burna sako 
man: Come on,vboy! Aš ir ei
nu paskui.- Jis įveda' mane . į 
beismentą. Stoviu ir laukiu, kas 
toliau bus. Ir vėl tas pats bal
tas žmogus juoda burna sako: 
Come on. Ir vėl einu paskui ji.

O jis man liepiu: Lįsk į ta

Žmogus dar klausia: Do you 
want some mor? 1’11 fix. Aš 
graudingu balsu prašau: Please, 
let me out! ’

Pagalios žmogus juoda bur
na paleidžia' mane. Perėjęs čyš- 
čių ir pasiliuosavęs iš namų ne
valios, išeinu iš palociaus,ir, ro
dos, kad skrendu į dangų. ,

—Walter Neffas.

Garsinkitės “N-nose

A. Kaminskas 
kurs pildys rolę operetėj 
“Sveikiem ligų neįkalbėsi”. 
“Sveikiems ligą he’kalbėsi”, 

bet prajuokinti ligoniai už
mirštų savo skausmus, pama
tę šių juokingiausių Birutes 
choro statomų operetę.

Birutės choras retai stato 
veikalų scenoj — bet tik dėl
to, kad ji stengiasi vis statyti 
geresnę, gražesnę operetę, ge
riau išlavintus dainininkus ir 
chorų, gabesnius aktorius.

Ši vieno veiksnio operetė 
buvo atvežta iš Lietuvos perei
tų vasara. Visi jų perskaitę

P-nas Mike Markus, 5527 S. 
Nevada Street, Chicago, rašo 
“Naujienoms” laiškų iš Hot 
Springs, Ark.

“Man gaila, kad negaliu bū
ti ‘Naujienų**’ koncerte sekma
dieny. Aš visuomet būdavau 
juose, nei vieno nepralėidžiau 
per paskutinius 16 metų.

‘/Gaunu jūsų dienraštį iš 
namų kas trečia diena.

“Šičia, Hot Springs kurorte, 
yra gražus būrelis lietuvių. 
Sutikau p-nų Neffų iš West 
Sidės, ir mudu nutarėme vykti 
į New Orleans iškilmėms ži
nomoms kaip 
Carnival.

“Linkėdamas 
visko geriausio
Hot Springs, Neb. ' .

Mike Markus”.

vakare bus transliuojamas re- 
guliaris antradienio Lietuvių 
radio programas, kurių leidi
mu rūpinasi Peoples Bendro
vės Krautuvės, 2536-40 \V. 63 
Street ir 4183 Archer Avenue. 
šie programai visuomet pasi
žymi jų išpildymo talentu4, taip 
ir šiandie dalyvaus žymus dai
nininkai, dainininkės, muzikai 
ir t.t. Prie to, bus patiekta įdo
mų žinių iš visuomeniškų pa
rengimų ir iš prekybos eigos 
Peoples Bendrovės Krautuvė
se, nes čia šiomis dienomis ei
na didis vasario mėnesio išpar-1 
davimas, kame visuomenė turi

7>owde/L...Cofite>Uedty

/orECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Double Testeri/DoubleAdion; 

sry* baking SkV POWDER 
Šame hke Today as 45 YearsAgo 

25 ou neės for 25*
FuII Pack »»♦ NoSlack Hllin^

MILLIONS OF POUNDS HAVE BE 
e,USED BY OUR GOVERNMEN1

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV 
NINKAMS PRANEŠIMAS

Visais Budais—Užsilaikyk i(Tinkamu~f!

Mąrdi Grass
N

‘Naujienoms’
pasilieku čia,

Jeigu jums stokuoja OLD GOLD 
CIGARETŲ Paveiksluotų Mįslių 
ii; į Old Gold Cigaretų kontestą 
įstojimo formų, prašome praneš
tu mums telefonu.

Pastebėtina, kad veik nėra jo
kios galimybės krautuves aprū
pinti pilnu Paveiksluotų Mįslių 
kiekiu, ar išanksto nuspėti kiek

kurios krautuvės pirkėjai gale! 
jų pareikalauti. Todėl jūsų pač 
pastangos čia daug padės. < 
mes. gavę iš jūsų pareikalavim 
pasistengsime juos pasiųsti } 
specialiu paslu.

Be to, leiskite mums primir 
tai, kad niekuomet krautuvėje 
nebūtų ir Old Gold Cigaretų st 
kos, laikykite pilną jų ištekli

Chicago, III1739 So. Halsted St.
Telefonas CANAL 8500

Ilgos valandos—biznis ir priežiūra, varginančios proble
mos vis lai dalykai, kurie įrodė daugel vyrų ir moterų 
normalaus gyveninio ardančias jėgas.

Miego netekimas—apetito—plūs virš pasakyta, 
tai atdaros durys rimtiems negalavimams. Juos 
iššaukia nusilpimo sąlygos. Bet tūkstančiai vyrų 
ir moterų su Malvaz—tuo gaivinančiu—žadi
nančiu, gardžiu žiemos gėrimu pasidarė tin
kamais.
Malvaz yra—padarytas iš geriausio Malt ir kitų 
sveikatos ir kūno budavojančio maisto ir yra 
gydytojų rekomenduojamas tiems, kurie TURI 

užsilaikyti gerose sąlygose, ir kurių biznis 
ir visuomeninės pareigos to reikalauja.

, ■*''. ■ ■

Ant inusų rizikos pašaukite Canal 6500 ir 
užsisakykite 24 butelių ’kortoną šiandien. 
Užmokėkite draiveriui j$^5. .(Gerkite^ po bu
telį kaądien. per keletas dienų, ir jei neįro
dys kai tai yra naųda^-t-ttiesl norime atsiim
ti atgal ir grąžinti- $2;7.;p Mes žinome tik 
tai, kad jus nepanorėsite būti be jo. Pa
šaukite dabar, Canal 6500. Greitas patar
navimas tiesiai iš dirbtuvės. Mes grąžina
me 50c už tuščius butelius, tuo padarydami 
jums už $2.25 arba apie po 9c už butelį.

MALVAZ DARO MQNARCH BEER 
ALUDARIAI.

f

^^MONARCH BREWING 
COMPANY

Telefonas CANAL 6500

F BULAW pas D. KURAITI!IV

PARDAVINĖJA

Buick ir

•l’

International Wine&Liquor Co
.J,.,:,; ; FRANK VIZGARD, Savininkas ”
4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

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

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

ietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

r>
E»

DAILY BUSINESS IUECT0RY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaityto jam f susirasti, kur galima nusipirl 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbin 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarė. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bui galima gauti.

■r ANGLYS—COAL Laidotuvių Direktoriai TAVERNOS

JUOZAPAS

100 svarų plieno šmotas ne
krito praėjusį sekmadienį ant 
galvos Gerhardto Schmalhau- 
so 25 metų, 10652 Prospe-ct 
avenue, ir užmušė jį dirbtuvė
je Ingersoll 'Steel and Disc kom
panijos adresu 1000 West 120 
Street.

Pontiac
AUTOMOBILIUS 

įstaigoj

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street
Tel. VICTORY 1696

F. BULAW

NORĖDAMI PIRKTI
J 5332 So., LONG Avk
CA TKk. BIPUBCIC - MO1

Naujų arba mainyti senų

automobilį, kreipkitės
Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

REPublic 8340

• LIGONINES— 
HOSPITALS

New Deal Inn Tave
117 SO. HALSTED STREET 

HOT »LUNCH—LIŲUORS—Wft 
—BEER—CIGARS AND 

CIGARETTES
Bill Dudor and Gene Pietro 

Haymarket 1378 Chicago,

Jūsų Vardas ir 
Adresas

Gražiai atspausdintas ant 
100 Lapų Baltos - 
Popieros 
didžio 11x8% colių ir

100 KONVERTŲ. 
TIKTAI—$2.00

Prisiųskit money orderį 
arba čekj.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

F. BULAVU
- ■ • ■■ . -L ' ' ;

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street 
Tel. VICTORY 1696

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

RESTAURANTAI

—r-
A,

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. JSkzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

LUCKY INN
Pranešu visiems Chicagos draug 
ir pažįstamiems, kad esu nau 
Taverno biznyje. Įvairiausios rų 
degtinė, vynas Rheingold alus 
cigarai—stalai dėl šeimynų ir r 
ginų. Savininkas ristikas STANĮ 
BAGDONAS. Tel. Lafayette 1 

2448 West 47th Street

J Rakandų kainos kįla. Sensacinis * JB jB jį j) X atpiginimas kainų pas mus Vasario
a 4^ Ab 9 mėnesio išpardavime. -Pirkit nupi-

, ~ gintomis kainomis, lengvais išmo
kėjimais. Užganėdinimas garantuotas arba pinigai grųžinami. Atsilankykit ir 
sužinokit apie musų kainas pirmiausiai. - >

Central Bistrict Furniture Company
JOSEPH JOZAITIS, Mgr. ‘

' 3621-23-25 So. Halsted Street, Phone Boulevard 0987

CONRAD’S
PHOT0GRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Modemiškų »Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Englewood 5883—5840

SIUSKIT FgR
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Riteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką Šiandien randasi 
ant marketo. Jas Žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dėl vidurių ar kitu ne
smagumų. Plačiai yra parduodama* 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite 
ras Biterio. 
Canal 1133.

639

LUCKY INN
Musų naujai atidarytoje ir išpuo 
je užeigoje Lucky Inn randasi j 
riausios rųšies degtinė, vynas. Pi 
Blue Ribbon Beer, cigarai—p 
laiku šilti valgiai, užkandžiai 
mandagus patarnavimas. Savimi 
MARY BUTKUS ir TONY JAC1

Tel. Yards 5299
3827 SO. EMERALD AVENU

lb prašo Lietuvos žmonėsir 
tepataria Lietuvos baitom

visi ir visados Saluta 
Pašaukite telefonu

West 18th St.
CHICAGO. TLL.

Happy Hour Taver
STELLA SHURNAS, Savinink 

Tavern Pale Beer 
3106 SOUTH HALSTED STRE 

Puikiausi degtine ir vynai.
Telefonas Victory 7523 

CHICAGO, ILL.

Telefonai visų Departamentų 
HUMBOLDT 1392 

STENSON BREWING
COMPANY

BREWERS OF FINE LAGER BEER 
1748-1760 N. WINCHESTER AVĖ.
. 1753-1759 N. DAMEN A VE _ . ,

GHTOAGn. GarsinkinJniiiipnn?

Tel. Wellington 1932
OAKDALE TAVER

Dorothy Pask-Poškevičienė, Sai 
Skanus užkandžiai kasdieną.’ Ke 
vištiena šeštadieniais., Alus—Vy 

—Degtinė.
CITIZENS BEER.

1900 OAKDALE AVENUE
(prie 2900 N. Lincoln St.)_
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2,000-čiai žmonių “Naujienų” Parengime
23-čias Metinis Vakaras buvo labai 

pasekmingas

Gražus programas- daug publikos, geras ūpas

Du tūkstančiai žmonių sek-f “Uošvė į Namus, Tylos Ne- 
madienį “turėjo labai smagius 
laikus.”

Jų butų buvę ir daugiau, 
bet Sokolų svetainėje daugiau 
negalėjo sutilpti.

Didžiulė, ir nepaprastai 
smagi ir gyva ir draugiška tai 
buvo minia. Ji linksminosi ir 
ūžė, jausdamosi namie, pas 
saviškius, nesuvaržyta —tarp 
naujieniečių, “Naujienų” pa
rengime.

Tai buvo 23-čias iš eilės me
tinis “Naujienų” parengimas, 
labai pasekmingas ir gyvas. • °

Skaitlinga publika, gražus 
ir įdomus programas, ir geras 
ūpas svečiuose pilnai atlygino 
už pastangas “Naujienoms” 
ir rengimo komisijos nariams, 
kurie per kelias savaites 
pestingai ruošėsi vakaro 
rengimui.

Vietos truko.
toji rengimo komisija 
daug publikos, bet ji 
prisirengusi priimti tų

bebus” publikai labai patiko. 
Žmonės juokėsi per visų vai
dinimų. Komedija parodė Zig
mo ir Mylės Ramių gyvenimo 
vargus, kurie pasireiškė, kai 
pas Ramius sumanė apsigy
venti uošvė, Morta Kumštiene. 
Jai būt pasisekę paversti savo 
dukters vyrų, Zigmų Rainį, 
paklusniu vergu, jeigu kaip 
tik.’ kritišku momentu nebūtų 
atvykęs Grigas Rainys, Zigmo 
dėdė.

. • t . .. <\ •' ' ' .i --
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Pranas Jakavičius dainavo 
“Naujienų” parengime po “il
gų atostogų” iš lietuviškų pa
rengimų. Publika jo buvo pa
siilgusi. ^markiai plęjp pama
čiusi jį scepoje ir po kiekvie
nos jo dainos.

Gražiai pasirodęs Rockfor
do kvartetas susidėjo iš seka
mų dainininkų: B. Šimaitie
nės—soprano, O. Sinkevičie
nės—alto, J. Bacevičiaus — 
tenoro, ir T. Stružo — baso. ■ ■ 

.šokiams grojo Jurgio Stepo- 
navičiaus-Stephens orkestras.

Vakaras prasidėjo apie 4:30 
po pietų. Kai laikrodis išmušė 
vidurnaktį, ir salėje šviesos 
pradėjo gęsti, žmonių dar bu
vo būriais. Jie labai nenoriai 
skirstėsi namo, norėdami dar

Koncertinėje programo da- valandėlei pratęsti tuos “ge
lyje dalyvavo, dainininkai, Ge
novaitė Šidiškiutė-Giedraitie- 
nė, Genija Lukas, Pranas Ja
kavičius ir Rockfordo kvarte
tas; smuikininkė, Lulu Raben- 
Micevičienė ir šokėja, Josephi
ne Aleksiutė.

ir

Pe-

ru
su-

Nors 
tikėjosi 
nebuvo 
didžiulę minių, kuri suvažiavo 
parengiman. Salėje nepaliko 
nei colio tuščios vietos. Suvė
lavusiems svečiams nebuvo 
kur pasidėti, nei balkone, nei 
pačioje salėje. Vakaro vedėjai 
turėjo parūpinti svečiams ir 
ekstra garderobų, nes regulia
rioji visų negalėjo aprūpinti.

Vakaro publika susidėjo iš 
lietuvių iš visų Chicagos kam
pų ir kampelių, ir nemažo 
skaičiaus svečių iš tolimesnių 
vietų. Pasisamdę autobusų, 
koncertan atvyko 35 rockfor- 
diečiai; * buvo delegacija iš 
Kenosha, Wisc^nsin. Jos prie
šakyje srovėjo pp. Martinai, 
ftraze ir. Pabarška.

Vienas svečias J. Mališaus
kas buvo net iš tolimosios 
Britų Kolombijos, kuri randa
si į Vakarus nuo Kanados, 
prie Ramiojo vandenyno. 
Daugeliui po programo teko 
sutikti p. Antanų Poškų. Jisai 
yra Omaha, Nebraska pilie
tis.

Buvo dideli būriai svečių iš 
Melrose Parko, Indiana Har- 
bor, Cicero, Rpselando ir visų 
kitų tolimesniųjų Chicagos 
kolonijų. .

Daug jaunimo.
Publikoje matėsi daug įvai

rių veikėjų, darbščių organi
zacijų darbuotojų, daug profe
sionalų ir biznierių. Buvo di
delis nuošimtis jaunuolių.

Bet pašaukimų ir amžių 
skirtumai nepastojo kelių su
sirinkusiems susigyventi į 
draugiškų, linksmų naujienie
čių šeimynų ir
drauge su tos šeimynęs 
vais”, — “Naujienų 
toriais, šėrininkais 

įdomus vakaro 
susidėjo iš dviejų 
mų dalį užėmė
“Uošvė į Namus, Tylos Nebe
bus”, antrų — koncertinis 
programas.

Komedija labai patiko.
Ir vienoj, ir antroj dalyj da

lyvavo vien lietuviai aktoriai

1 . ■ :‘

ruosius laikus,” kurie taip rem
tai, tik kartų į metus tepasi
taiko.

į Na- 
vaidino

Komedijoje, “Uošve 
mus, Tylos Nebebus” 
Nora Gugienė, Morta Kumš- 
tienė, uošvė), Petronėlė Mile
rienė (Emilija Rainienė.) A- 
delė Nausėdienė (Katrė, tar
naite), Bronislavas Liudkevi- 
čius (Grigas Ramys) ir Algir
das Rulis (Zigmas Ramys).

Vaidinimas praėjo labai 
sklandžįai.

P. Grigaitis sveikino.
Laike pertraukos “Naujie

nų” redaktorius, drg. P. Gri
gaitis pasakė trumpų kalbų, 
pasveikindamas visus svečius 
ir linkėdamas kuo gražiausiai 
laikų praleisti.

Rockfordo kvartetas, atvy
kęs “Naujienų” koncertan iš 
Rockford, Ilk, antrųjų progra
mo dalį atidarė įr uždarė.

Koncertinė dalis buvo labai 
įvairi ir spalvinga. Ir gražios 
lietuvių liaudies dainos, ir įs
pūdingos ištraukos iš operų, 
ir pasaulinių kompozitorių 
kuriniai, ir liūdnos rusiškos 
melodijos, ir smarkus ir mar
gi ispanų ir čigonų šokiai.

Gabioji šokėja, kuri vikriai 
dirbo kojomis ir muįė kasta- 
nietus ir tamburinų, buvo Jo- 
sephine Aleksiutė, bridgepor- 

tiečių, pp. Aleksių .duktė.
Genovaitė Giedraitienė,’ km: 

sudainavo,
ca”, liūdnų Puškino dainų n 
arijų, “Esu Titanija” tikrai už
sitarnavo pagarbos. Ji daina
vo gražiai ir tik gal artimiau
si jai žmonės tegalėjo pastebė
ti, kad ji buvo ligonė. Pasi
rodo, kad ji nesveikavo per 
visų savaitę prieš koncertų ir 
buvo priverstą atsigulti. Vie
nok, pasiryžusi nesuvilti “Nau 
jienų” vakaro svečių, ji atsi
kėlė iš loVos, ir koncertan at7 
vyko. Po programo ji skubiai 
apleido svetainę ir 
namo vėl atsigulė, 
drųsiajai ir kantriai 
kei greitai pasveikti.

Pirmą kartą prieš 
publiką.

Genija Lukas, jaunutė sop
rano dainavo bene pirmų kar
tų didesniame lietuvių paren
gime. Ji turi gražų ir malonų 
balsų.

Lulu Raben-Micęvičienė, 
koncerto smuikininkė yra be
ne žyrniąusįoji tarp Chicagos 

ti, dažniausiai ir su geru kau- lietuvių. Ji yra plačiai žinoma 
pu. ir tarp svetimtaučių.

“Naujienų” 23-čiasis paren
gimas jau praėjo, bet skaitlin
gosios publikos linksmumas, 
pakilęs ūpas, gražus atsįpiini- 
mai apie artistų dainas, šokius 
ir Ramių šeimynos vargus il
gai gyvens pas visus šiuos 
naujieniečius, kurie sekmadie
nį suspėjo įsigauti į Sokol sve
tainę.

P R O G R AMAS
Koncertines dalies progra

mas buvo sekamas:
1. a) Ar skauda man širdį

..... ......................... Naujalis
b). Vasaros naktys Naujalis

Roc Kvartetas ♦
2. a) Indian Love Guli ........

........... ....... ........ Friml
b) Mano gimtine Kačanaus- 

kas.- , •
Genija Lukus—soprano.
Irene Scislowski-A-akomp.

dies šokis— Josephine Alek- 
siutė—šokėja. Josephine 
Sclniltz -r- akompanuoja.

4. a) Blusa .... Mpųssorgsky 
Stabas m (įš op. 
.J...... . Gounod

J akavičiusr—baritonas. 
Byanskas^—akomp.

Praeludium and Al- 
... Pugnani-Kreisler

b) Caprice Vienhois ..... .
...............   Kreisler 

Lųlil Raben-MiseviČienę— 
smuikininke.

Jonas Byanskas—akomp.

b)' Aukso 
Faust) 
Franas
;Jonas
5. a) 

legro ...

“Ne po i krasavi

Paskaitos apie sodnus
----- -----

Tiems žmonoms, kurie yra 
suįdominti sodneliais ir darže
liais aplink ąamus, rengiama 
eilę paskaitą, pradedant $os 
dienos (vasario 9 paskaita. 
Paskaitas rengia Chicagos 
parkų distriktas sekambse vie
tose:

Austin Town Hali, Lake st. 
ir Central avenue.

Gompers Park, Foster 
Tripp avenues.

Green BHar Purk, 2650 
terson avenue.

Norwodd Park, 5801 North 
Natoma avenue.

Ridge Park, 96 Street ir 
Longwood drive.

Ateinantį penktadienį tų pa
čių paskaitų programas pra
sidės Gage Parke, kurs randa
si prie 55 gatvės ir Western 
avenue.

Visos šios paskaitos ir pa
mokos yra 4u0damos veltui. 
Pamokos bus teikiamos kiek
vieno antradienio vakare 8 
valandų ir tęsis nuo 9 vasario 
iki kovo 16 dienos, išėmus 
Gage parkų, šiame gi Gage 
Parke jos bus teikiamos kiek
vieno penktadienio vakarų nuo 
8 valandos; jos prasidės vasa
rio 12 dienų ir tęsis iki kovo 
19 dienos. x : j
L’ 4,.,^ ;

Automobilistų dėmesiui
Chicagos parkų distrikto po

licininkams įsųkyta duoti are
što korteles įfvfsięms tiems"au
tomobilistams, kurių mašinos 
bus pastatytos bulavruose ir 
parkuose įr neturės 1937 val
stijos ir miesto laisnių. Iš au
tomobilistų bus reikalaujama 
užmokėti po $2 bausmės poli
cijos stotyse. 4 *

lės

Genovaitė Giedraitienė-— 
soprano.

Jonas Byąiiskas:—akomp.
7. čigones Šokis (iš opere-

Burtininkąs) .... Herbert
, Josephine Aleksaitė

Iš kauntės asesoriaus 
ofiso 
..... .

John S. Clark, Cook' kaun
tės asesorius praneša, kad sa
vastis esanti namuose (perso- 
nųlė savastis), kurios pilna 
vertė siekia 400 dolerių arba 
mažiau, 1936 metų taksams 
bus paliuosuota nuo asesmen- 
tų, t\ y. nuo uždėjimo taksų.

Asesoriaus apskaičiavimu, 
šis mažos vertes savasties pa- 
liuosavimas nuo taksų palies 
600,000 savas >s valdytojų. 

» 1 ■ /

Dalykas esųs toks, kad 
kauntei pačiai kaštuoja po 
1.50 kiekvienos savasties ap- 
taksavimas. Turint 600,000 
mažų savasčių aptaksavimuh 
kauntei tenka išelisti pačiai 
$900,000, tuo gi tarpu ji tesu- 
renka taksų nuo mažos ver
tės savasčių tik $250,000. Pa
prasčiausias apskaičiavimas 
rodo, kad neredama kalbamų 
asesmentų Cook kauntė sutau
pius $641,000,

Kai atvyko policija, tai mo
teris jau buvo mirusi, o pate Į 
Shuk buvo nugabentas į Bride- 
well ligoninę, kur jis mirė 
pačių dienų 7 valandą vaka
re..

Nušautoji moteris, kaip gi
minės aiškina, užlaikiusi save 
ir dukteris per penkiolika me
tų. Shuk nepadėjęs moteriai 
šeimynų užlaikyti. Ir nors jis 
yra gavęs kareivio bonų sumų 
$750 vos keletu savaičių atgal, 
jam mirus policija pinigų pas 
jį neberado, šeimynai iš tų pi
nigų nėra tekę nieko.

Nušovė žmoną, pats 
nusišovė

Joseph Shuk 36 metų, išbu
vęs nežinia kur penkias savai
tes, sugrįžo pas savo žmonų 
adresu 2426 North Luna avė.

Anksti sekmadienio rytų 
Shukų dvi dukterys, viena jų 
15 metų, o kita 9 metų, pąbu- 
do iš miego ir išgirdo tėvų L 
motinų barantis.

Tėvas atsiprašinėjo motinos 
ir žadėjo \laugiau nebegirtuok
liauti, jeigu šeima priims jį 
vėl kartu gyventi. Motina gi 
pareiškė, kad jai ir dukterims 
geriau be jo gyventi.

Vyras tuomet nušovė mote
riškę dviem šūviais iš revolve
rio. Vienų šūvį paleido mote
riai į galvų, o kitų j krutinę. 
Paskui Shuk paleido kulkų į 
save.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 
> 1937 metams"

—
DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYBA 
1937 METAMS: Kazimieras Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop 
St., Chicago, III., tel. Prospect 
4524; Pranciškus Vinckus—(pirm, 
pagęlb., 2713 West 43rd St., Chi
cago, III.; Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas, 3118 ' West Per- 
shing Road, Chicago, III.; Mrs. 
Shridulienė-Severia —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, III.; Mrs. Matuzen Antanienė 
—kasos globėja, 2430 West 46th 
Place, Chicago, III.; Mrs. Ida Ka- 
cinsken— kasos globėja, 7204 So. 
Rockwell St., Chicago, III.; Anta
nas Czesna—kasierius, 4501 So. 
Paulina St., Chicago, Ilk; Petras 

'Tuskievicz — maršalka, 6939 So.
Washtenaw Avė., Chicago, III.; Li
gonių lankytojai: Mrs. Kacinsken 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožną mėnesj 
kas antrą sekmadienį nuo pirmos 
valandos, Antano Czesnos svetai
nėje. 4501 So. Paulina St. (Tel. 
Boulevard 4552), Chicago, III.

CLASSIFIEDADS

Personai 
Asmenų Ieško

IEŠKAU APSIVEDIMUI moters 
ar merginos nejaunesnės 80—nese- 
nesnės 38—tokios, kuri mano bu
sianti patenkinta su darbininkišku 
gyvenimu, o ne pono. Geistina, kad 
butų gerai atrodanti, išmintinga ir 
mylinti šeimos gyvenimą. Malonėki
te atsiliepti laišku. Aš esu 45 metų, 
rimtas žmogus, švarus, negirtuoklis, 
geras amatninkas. Biznierkos ar ba- 
gotos neatsiliepkite. Tiktai katros 
tikrai nori vesti, bet ne pinigą gauti, 
nes gerai moteriai ir vyras pinigai. 
Naujienos, No. 564.

Lošt and Found
Rasta Pamesta

KAS MATĖTE, ar PAGAVOTE 
juodą chaw veislės šunį, meldžiu 
pranešti 3255 So. Halsted St. Duo- 
siu atlyginimą.

Help Wanted—Jbemale 
Darbininkių reikia

REIKALINGA moteris viduramžė 
bendram namų darbui. Kambarys, 
užlaikymas ir alga — arba gali eiti.

6541 So. Campbell Avė.
Prospect 2268. ‘

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
DARBUI, vakarais išeiti, $5; Zand- 
berg, 4870 North Califomia.

MERGINA PADĖTI PRIE NAMŲ 
darbo $5.00, būti ar išeiti. 
8231 South Kimbark, Regent 6528.

PATYRUSI mergina namų darbui, 
prižiūrėti 8 metų vaiką, padėti prie 
virimo, $7, geri namai.
Marcus, 160£ Farwell Avė., Briar- 
gate 1186.

MERGINA namų darbui, 2 vakai, 
nėra virimo, nė skalbimo, būti $6. 
Sloan, 4247 North St. Louis, Inde- 
pendence 1955.

(iš operos T’rikviata) .... Vęrdi 
b) Ateik, atčik KurėviČius 

Fraiik Sakavičius
9. Ne ppj krasavica (Puški

no

STEFANIJA PETRAUSKIE
NĖ, po tėvais Gribaitė.

— *     I...— I I ■ ,

Mezgimo Dirbtuvės
_______ —KrUting Mills________

THĘ BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETER1Ų KRAU
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS. 
Telefonas 

VICTORY 3486.
504 WEST 33-rd STREET

MERGINA bendram namų darbui 
tiktai, nuolatinis; Kanter, 4325 W. 
15th čjtreet.

Exchan^
MAINYSIM ANT NAMŲ 5 far

mas Illinois, Indiana, Michigan, su 
gyvuliais maišinomis ir gerais bu- 
dinkais. Farmos turi mažus morgi- 
čius ir be morgičių, arti Chicagos. 
John Farmer, 6112 South Komens
ky Avenue.

Fuiraftiire & Ftixtures
Rakandai-Įtaisai

^ĮĄINYS naujai naują refrigerato- 
rių ar plaunamąją mašiną j gerą 
vartotą karą arba parduos pigiai.

2641 West 71st Street 
Republic 6051. \

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
KIUS. visokio didžio su Coli Bakuah 
•r sinkom. Tatt/tio štoru fikčeriu* dm 
bile kurio bizųjo iškaitant svarstyk 
es. registerius ir ice baksua. Casi 
arba ant išmokėjimo Patnatvkit* 
nu» pirm negu pirkaite kitur.

s E. SOSTHEIM &
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

Real Estate For
DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda dviejų aukštų muro 
namas 6 ir 6 kambarių. Furnace 
apšildymas. Parsiduoda už $3750. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitų bar- 
genų.

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

Rachmaninoff 
Genovaitė Giedraitienė

— soprano. (
Lulu Raben-Misevičienė 

smuiko Obligato 
Jonas Byanskas—^akomp* 
10. Užtrauksim Naujų Gie- 

'smę-
6. Esu Titanija (aria iš op. Rockfordo Kvartetas. 

Mignon) —...... . Thonias — R.

KALBĖS PER RADlP

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vas. 7 dieną, 1:00 vai. ryto, 
1937 m., sulaukus 36 m. amž., 
gimus Šiaulių apskr.

• ' ♦

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Benediktą, sūnų Theodo- 
rą ir gimines, o Denver, Colo- 
rado motiną ir seserį.

Kūnas pašarvotas 
Mažeikos koplyčioje, 
Lituanicą Avė.

Laidotuvės įvyks 
vasario 11 d., 9:00 
iš koplyčios' į Šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nes sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stefanijos Pet
rauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat' nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, sūnūs, motina, sesuo' 
ir kitos giminės.

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

randasi
3319 So. feiOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokio* 
rūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
8216 3o. Halsted St. 

Vlcforv 4865

Miscellaneous
Įvairus

PIUKLAS dėl MEDŽIŲ PIOVI- 
MO. Pritaisytas ant Ford mašinos.

N. KAČINSKAS, 
. 4402 So. Artesian.

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

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

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

blėtiei 
pagei-

CO.

ketverge, 
va|. ryto

«*»*

didelę

turi meno spėkų, kurios sce-

nuvykusi 
Linkime 

daininin-

linksmintis 
tė- 

ledak- 
ir vedėjais,
programas 
dalių. Pir- 
komedija,

*

StunčiaiD Gėle. Telerrama I VIbm 
PaaBuUo DaUa 

LOVEIKIS 
KVTETKININKAS

. Gėlės Vestuvėms. Bankietams
. ir Pagrabams

3316 So. Halsted St
1 ei. BOUlevard 731^

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.

6112 So. Komensky Avenue. 
Grovehill 1965.

Bridgeport Dr-stės Pąlaimintos Lietuvos susirinkimas įvyks 
vasario 10 d. 8 vai. vak. Lietuvių Auditorijoj. —Vadyba.

Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros pirmos kuopos susirin
kimas įvyks antradieny, vasario 9 dienų, 8 
re Lietuvių Darbininkų svetainėje, 10413 
avenue. Visi kviečiami atsilankyti.

valandų vaka-
So. Michigan

L JVTRIKOLIS, kuris šįvakar kalbės Steponavi
čių radip valandoje iš stotie^ W. S. B. C. 9:30 vai. vakare 
(1210 kilocycles). Jo kalbos lema bus “SVEIKATA”.

Dr. Strįknlis kalbės ir kituose Steponavičių programuo- 
še teikdamas viisokiųš žinias ir patarimus iš medicinos sri
ties. ' : . ■.

Steponavičių programai yra transliuojami kas antra
dienį ir trečiadienį iš WSBC. ■ (sp.)

■ ■

KAZIMIERAS. ŠIMKUS 
mirė vafeario 6, 1937 6:00 vai. 
vak. sulaukęs pusės amžiaus.

Kilo iš Šiaulių Apskr., Vai
guvos parap., Abaičių kaimo.

Paliko dideliame nuliudime 
brolj Antaną; brolienę Stanis
lavą; 2 brolių dukteris: Jad
vygą ir Magdaleną Šimkus; 3 
puseseris, 3 pusbrolius ir daug 
kitų giminių; o Lietuvoje tėvą 
Juozapą; pamotė; 2 seseris; 2 
brolius ir giminės.

Kūnas pašarvotas Zolp kop
lyčioje 1646 Wv 46 Street*

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
vasario 10 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas j Ne

skaito Prasidėjimo šverič. P. 
M. parap. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio šįelą. po pamaldų bus 
nulydėtas i Šy. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Tėvas, Pamotė, Bro
liai. ’ Seserys, Brolienė, Brolių 
Dukterys. Pusseserys, Pusbro
liai ir Giminės.

Laidotuvių direktorjus S. P. 
Mažeika. Tel. Yards 1138.

Urba Flower Shoppe 
Gėles Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5860

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis $u šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis.

la
I;:

Mat ■f;
Mc

AR NORITE NUSIPIRKTI 3 auk
štų dvigubą muro budinką, 4735 So. 
Halsted St. 2 krautuvės ir 4-7 kam
barių flatai —reikalingas pataisy
mo. Tinka tavernai ir dėl rooming 
house. Labai pigiai. Apsižiurėkte ir 
patelefonuokite O’Connell, Republic 
6949. _____ _ ________

DABAR LAIKAS
Pagarsint Farmas

' —PARDUOT
—MAINYT
Pavasaris nebetoli.
Nuosavybės kainos 
kįla.
Neatidėliokit

ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

I AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 
ANGĮjYS

$4.75 iki $6.00 už tom
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882

Garsintis 
■Naujienose 
Apsimoka
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieįpamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidų.

H*



BRIGZITON PAKE. Į Am- 
brozo gazolino stotį, adresu 
4948 S. Wcstern avenue, atėjo 
apiplyšęs, drebantis jaunuolis. 
Norėjo pasišildyti.

Stoties tarnautoja?, John

i uuu įkuiiuuo j civili v u

išvažiavo su stotyje stovėjusiu 
automobiliu.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

ne avenue,
Lipnius, Anion, 9550 Frank- 

lin avenue, Franklin Park.
Renzas, W. L., 2517 'North 

i 73rd Street, Elniwdod Park, 
Illinois.

r s t y . »■ « ■ v# >. • a. *■ ' ■* •> “■ *■

924 Diversęy Parkyvay.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

štai, vakar, toj vietoj kur 
Western Avenue gatvekaris su- 
utojai prie Blue Island Avenue 
bėgiu, vieno žmogaus gyvybė

gius pereit 
dėl mums ' 
tęs iš užp. 
troką jčia

gal liko jau nuskinta. (Įvykio -'tojau. G
galo neleido aplinkybės sulauk- vos tik jis

m

Op

strei 
juojž 
palai

“ PIETŲ” LAIKAS FLINTE. — Strekuojanti darbininkai General Motors dir
btuvėse laukia savo eilės “senvičiui” ir kavai. Strei'kierių žmonos ir dukterys ope
ruoja virtuvę, parupindamos maisto keliems šimtams vyrų. Vėliausios žinios sako, 

kad derybos tarp G. M. ir unijos atstovų įra. Naujienų-Acm'e Photo
■i ■ ’;'p‘
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JO REIKALAVIMŲ NEPRIIMA — 'John L. Lewis, 
C. I. O. viršininkas, kuris vadovauja G. M. streikui. 
Kartu su jucŲJanies F. Dewey, federalis atstovas. G. M. 
nepriima Lę\$so reikalavimų pripažinti uniją.
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Dėl j 
jimas 
kai s 
nėn.

TEBEKELIA GYVENTOJUS Iš NAMŲ — Nors daugumoje vietų potvynio pa
vojus praėjo, vienok iš kai kurių Mississippi slėnio dalių, gyventojų kėlimas tebe
sitęsia. Atgabenęs įvairių reikmenų kovai su potvyniu, šis traukinys veža gyvento
jus į saugesnes vietas. ’ z Naujienų-Tribune Photo

STREIKII^RIAMS PRISTATO LAIKRAŠČIUS — 
Vieninteliai d,U budai, kuriais sėdintieji streikieriai pa
laiko ryši sū pasauliu, yra radio ir laikraščiai. Dvirati
ninkas juos periodiniai aprūpina laikraščiais.

! , Naujenų-Tribune Photo




