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G. M. Pripažino Ko- 
lektyves Derybas

General Motors 44 dienų streikas užsibai
gė ir darbininkai “kaip galima greičiau
sia” gryš j darbą, tęsiant derybas toliau

PASKELBĖ ALGŲ PAKĖLIMĄ

Teisia septynis val
dininkus už baisų 
nukankinimą kalinio

Dabar prasidės unijos derybos su kompa
nija kitais darbininkų iškeltais klausimais

DETROIT, Mich., vas. 11.— 
šiandie užsibaigė didžiausias 
ikišiol buvęs darbininkų strei
kas automobilių pramonėje, 
General Motors Corp. pasira
šius 10:46 vai. ryto sutartį su 
United Auto Workers Union.

Sutarties pasirašymas įvyko 
44-tą streiko dieną.

Sutarties sąlygos yra seka
mos:

1. General Motors pripažins 
uniją kaipo atstovę kolektyvė- 
se derybose tų darbininkų, ku
rie priklauso unijai. Be to 
kompanija netrukdys darbinin
kų organizavimosi ir neperse- 

’kios organizuotų darbininkų.
2. Korporacija ^iF ’ unija su

tinka pradėti .kolektyve^ dery
bas vasario 16 d. dėl tų dar
bininkų reikalavimų, kurie bu
vo iškelti unijos laiške korpo
racijai sausio 4 d.

3. Unija sutinka užbaigti da
bartinį streiką ir evakuoti vi
sas dirbtuves, kurias buvo už
ėmę streikieriai.

4. Korporacija prižada pra
dėti darbą visose streiko ap
imtose ir uždarytose dirbtuvė
se “kaip galima greičiausia”.

5. Visi darbininkai bus su
grąžinti į darbą be jokios dis
kriminacijos.

6. Unija prisižada laike de
rybų neskelbti jokių streikų 
ir netrukdytr produkcijos.

7. Veikiant kolektyvių dery
bų sutarčiai bus panaudotos 
visos priemonės išspręsti visus 
nesusipratimus derybomis, pirm 
bus skelbiamas streikas, ar 
šiaip trukdoma produkcija.

8. Evakavus užimtas dirbtu
ves, korporacija panaikins vi
sus injunetionus prieš uniją ir 
jos narius. . /

Be to General Motors prisi
žadėjo per šešis mėnesius ne
vesti jokių derybų su kitomis 
darbininkų grupėmis, viep tįk 
su unija.

Tai darbininkų laimėjimas, 
sako Lewis.

Didysis streikas, kuris mi- 
lionus dol. kainavo darbinin
kams algomis ir atnešė nesu
skaitomus nuostolius korpora
cijai, užsibaigė po 10 dienų ne-

atlaidžių derybų, kuriose1 tar
pininkavo gub. Murphy. Jį Už 
sutaikymą streiko pasveikino 
abi pusės, taipjau ir preziden* 

. f 

tas Rooseveltas, kurio - pastan
gomis ir prasidėjo derybos. 

• V ; •

Pasak gub. Murphy, jau per 
šešias dienas abi pusės buvo 
ąrti susitaikymo, bet kartu vi
sados buvo pavojus derybų nu
trūkimo. Ypač daug pakenkė 
greitam Susitaikymui General 
Motors išgavimas injunetiono 
prieš užėmusius dirbtuvės 
streikierius.

Apie streiko baigimo sąly
gas yra įvairių nuomonių. 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm.. Green, dide
lis industrinių unijų priešinin
kas, atvirai skelbia, kad John 
L. Lewis nusileidęs General Mo
tors korporacijai, nes sutartis 
yra tikrai kompromisinė.

Bet visai kitaip mano pats 
Lewis, kuris dabar serga. Jis 
sako, kad darbininkai laimėjo 
svarbią pergalę, nes pirmą kar
tą tapo pripažintos kole'ktyvės 
derybos automobilių pramonė
je. “Dabar automobilių darbi
ninkai gali tobulinti savo uni
ją ir žengti pirmyn”, pareiškė 
Lewis.

Nors unija ir nelaimėjo pil
no pripažinimo, bet ji per še
šis mėnesius btfs vienintėle 
larbininkų atstovė kolektyvė- 
se derybose su General Motors 
korporacija. O tuo tarpu dar
bininkai galės organizuotis ir 
stiprinti savo jėgas.

General Motors pakėlė algas.

Prieš pat baigiant derybas 
ir pasirašant su unija sutar
tį, General Motors paskelbė 
'visuotiną algų pakėlimą 5 nuoš. 
visiems savo darbininkams. 
'Tas pakėlimas algų prasidės 
nuo vas. 15 d. dabar (veikian
čiose dirbtuvėse, o uždarytose 
dirbtuvėse pradės veikti kaip 
tik tos dirbtuvės atsidarys.
> Bendra to algų pakėlimo su
ma sieks apie $25,000,000 į 
metus.

z • i \ .

Darbininkai pradės evakuoti
, dirbtuves.

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

Apsiniaukę, šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tem

peratūra Chicagoje buvo 40°.
Saulė teka 6:52, leidžiasi 

5:18.

••

GENERAL MOTORS STREIKUOJANTI DARBININKAI, KURIE VAKAR UŽBAIGĖ 43 DIENŲ “SĖDĖJIh|^V 
Fisher Bodies ir Chevrolet dirbtuvės^’ Flinte. Vakar rytą streikas ,buvo likviduotas. General Motors pripažino 
uniją 20-dy.jo' dirbtuvių. Pagal susitanlrną, streikieriai sutiko, [tuoj apleisti dirbtuves. Streikas prasidėjo gruodžio 
30 d. 'Prie jo likvidavimd daugiausiai prisidėjo Michigan gubernatorius Frank Murphy? kuris naktis nemiegojo, 
per pastangas abi puses sutaikinti. - . Naujienų-Acme Photo

ŠIANDIEN JAU NEBESĖDI
f

Sukilėliai atmušti 
nuo Valencijos 

kelio
MADRIDAS, vas. 11. — Lo- 

jalistai paskelbė, kad jie su
stabdė nepaprastai smarkias 
sukilėlių atakas Jarama upes 
sektore, kur sukilėliai bandė 
prasimušti iki Madrido-Valen- 
cijos kelio. Sukilėliai mūšiuose 
aplaike didelių nuostolių.

Sukilėliai parodė nepaprastą 
ir netikėtą stiprumą. Bet tai 
'tik todėl, kad jie susilaukė 
daug Italijos ir Vokietijos 
reivių, kurie dabar padeda 
kilėliams pulti Madridą. 

i

Bet universiteto apielirikėje 
lojalistai po smarkaus mūšio 
pilnai atsiėmė vakarų parkų 
apielinkę.

ka-
su-

Berlyne nukrito lėk 
tuvas; 6 žuvo

FLINT, Mich., vas. 11. — 
'Žinia apie sutaikymą streiko 
sujudino visą miestą, kuriame 
padėtis buvo labai įtempta ir 
pilna pavojų, mušeikoms gink? 
lu besiruošiant pulti streikie- 
rius.

Dabar prasidės evakavimas 
užimtų dirbtuvių, kuris gali 
užtrukti kelias dienas. Milici
ja įrgi veikiausia pasiliks iki 
■pilnai praeis pavojus susirėmi

RERLYNAS, vas. 11. — Vo
kietijos militarinis lėktuvas 
sniego audroje nukrito pilnoje 
žmonių turgavietėje, uždegda
mas visą aikštę ir iššaukda
mas joje paniką., Penki lakū
nai, žuvo, taipjau £uvo ir gat- 
vekario konduktorius, lėktuvui 
nutraukus elektros vielas. Ke
li kiti žmonės liko sužeisti.

mų tarp mušeikų ir streikie^ 
rių. - .

Šerai pakilo.
NEW YORKAS, vas* 11. — 

Kaip tik atėjo žinios apie strei
ko sutaikymą, tuojaus biržoje 
žymiaii pakilo; General Motors 
Aėrai. Pakilo šėrai ir kitų au
tomobilių kompanijų ir gele
žies liejikhj.

Papa -džiaugiasi fa
šistų laimėjimais

VATIKANAS, vąs. 11. — 
Pusiau oficialiai, paskelbta, kad 
papa Pius XI labai apsidžiau
gė sužinojęs >apie sukilėlių 
ėmimą Malagos.

pd

IŠ LIETUVOS
i. , • . ,

Daug persiskyrimų
1936 metais

KAUNAS. — žydų laikraš
čiai rašo, kad šiemet Kaune 
buvę rekordiniai žydų persi
skyrimų metai: nuo metų pra
džios, ligšiol Kaune jau persi- 
skyrę 90 žydų šeimų, o kt. me
tais persiskyrimų būdavę 15— 
20. ' ‘ :•

Baugiausią persiskyrimų bu
vę dėl neištikimumo ir įvairių 
socialinių priežasčių. <

PABĖGO VIENUOLIS
BROLIUKAS

KAUNAS. — Petrašiūnuose 
yra kapucinai vienuoliai ir že
mesnio rango - vienuoliai—bro
liukai, kurie vienuoliams pa
tarnauja ir dirba / įvairius dar
bus. Dabar vienuolyno viršinin
kas nusiskundė policijai, kad 
vienuolyno broliukas Aleksan
dravičius, pasigrobęs vienuoly-, 
no pinigų, iš vienuolyno pabė
gęs. ' v i

APVIRTO LAIVELIS IR 
ŽMOGUS NUSKENDO

KAUNĄS. — ■' “Tilkos” fabri
ko •darbininkas V. Matulevi
čius prie Žal. tilto laivblįu Ne
munu plaukė; bet laivelis ap
virto ir. Matulevičius prigėrė.

■ : ■ Z ' \ ■ r ■ . . < ■ f

Streikas Racine 
sutaikytas

RACINE, Wis., vas. 11. -- 
Tris mėnesius besitęsiąs strei
kas J. I. Case Co. dirbtuvėse 
liko sutaikytas ir darbininkai 
tuojaus gryšta į darbą, laimė
ję 5 nuoš. algų pakėlimą.

13 metų motina

ii

ligoni- 
Jauna 
sveiki

1 R0CKW00D, Tenn., vas.
Mrs. Abb Potter, tik 13 me

tų amžiaus, kuri ištekėjo bū
dama 11 metų, vietos 
nej pagimdė dukterį, 
motina ir kūdikis yra 
r jaučiasi gerai.

Išvežta celiuliozes
Amerikon

KLAIPĖDA. — šiomis die
nomis Klaipėdon buvo atplau
kęs didelis, virš (4000 tonų tal
pos, švedų laivas “Lagaholm”, 
kuris prie celiuliozės 
pasikrovė 1000 tonų 
zės. Celiuliozę laivas 
Amerikon.

fabriko 
celiulio- 
gabens

priėmė
ATLANTA, Ga., vas. 

Georgia atstovų butas 
sterilizacijos tylių, kuris leis
tų sterilizuoti ligonius, silpna- 
pročiuš ir kriminalistus, bet 
tik po viešo tardymo, kuriame 
dalyvautų ir kaltinamųjų gi
minės.

MEXICO CITY, vas. 11. — 
Gautomis žiniomis, žemojoj 
Californijoj (Meksikoj) ištiko 
•potvynių, kurie nunešė 70 na
mų. 300 žmonių liko be pasto
ges.

Italija prisiuntė Is 
panijon dar'12,000 

kareivių
RYMAS, vas. 11. — Fašis

tų laikraštis II Tevere be jo
kių pastabų išspausdino Man- 
•’.hester Gtuardian, Anglijos 
aikraščio, ^žinią, kad Italija 
šiomis dienomis išsodino 
djz, Ispanijoj, dar 12,000 
reivių.

Ca- 
ka-

Sušaudė 150 loja 
listų

GIBRALTARAS, vas. 11. —■ 
Sukilėlių vadas gen. de Llano 
paskelbė, kad Malagoj karo 
teismas sušaudė 150 lojalistų. 
Kiek sušaudyta be1 teismo, 
kijeliai neskelbia.

su-

Lewis serga
DETROIT, Mich., vas. 11.— 

John L. Lewis sunkiai susirgo 
šalčiu ir jį slaugyti atvyko iš 
Washingtono jo žmona. Jo pa
dėtis esanti rimta, atsižvel
giant į jo amžių ir sunkumą, 
taipjau ir j didelį nuovargį nuo 
ilgų derybų.

WETHERSFIELD, Conn., 
vias. 11. — Pirmas Conn. elek
tros kėdėj mirė Joseph J. Mc 
Elroy, 47 m., Kanados karo 
veteranas, nužudęs iš pavydo 
savo merginą. Pirmiau Conn. 
valstija ( pasmerktuosius mir
čiai kardavo.

SHELBYVILLE, III., vas. 11 
— Susidūrus automobiliams, 
liko užmušti Martha Smith, 21 
m. iš St. Louis ir jos palydo
vas Jesse Schribner, 28 m.

Kaltinama, kad valstijos poll- 
cistas, prokuroras ir kiti val
dininkai laike kamantinėji
mo baisiai nukankino suim
tą žmogų. ' ,

SOMERSET, Pa., vas. 11.— 
Čia yra nagrinėjama byla val
stijos policisto Stacey Gunder- 
man, Fayette kauntčs proku
roro James A. Reilly ir penkių 
kitų žymių Uniontown valdi
ninkų už baisų nukankinimą 
laike kamantinėjimo suimto 
Uniontown miestelio hotelio 
savininko Frank C. Monaghan, 
64 m. amžiaus..

Senas hotelio savininkas bu
vo suimtas rūgs. 12 d. ir ka
mantinėj amas sąryšy su suža
lojimu detektyvo John Wall. 
Po “kamantinėjimo” suimtasis 
betgi pasimirė. Uniontovvn ko
roneris Baltz tuojaus pasisku
bino paliudyti, kad suimtasis 
mirė nuo širdies ligos, suža
dintos alkoholizmo.

Tečiaus atvyko mirusiojo sū
nūs Dr. Frank C. Monaghan 
Jr., Yale universiteto profeso- 

rašytojas ir istorikas ir 
pareikalavo padaryti skrodi
mu. Nežiūrint didžiausio valdi- 
tinkų priešinimoš, skrodimas 
tapo padarytas ir jis įrodo, 
kad'-^OT^’Monaghan mirė ne
tiuo širdies ligos, bet buvo po
licijos nuožmiai nukankintas.

Septyni valdininkai atsidūrė 
kaltinamųjų suole, vieni už 
tiesioginį kalinio nukankinimą, 
o kiti — už bandymą nuslėp
ti piktadarybę. Vyriausiam 
kankintojui, valstijos policis- 
tui, bus reikalaujama mirties 
bausmės.

Šiandie byloje liudijo Dr. 
'Herbert Lund, iš Uniontown, 
kuris darė skrodimą. • Jo liu
dijimas supurtė visus ir paro
dė kaip baisiai buvo suimtasis 
kankinamas.

Jis parodė, kad 11 senio Mo
naghan šonkaulių ir daugybe 
kitų kaulų buvo sulaužyta, kru
tinės įdubime rasta visa pain- 
tė kraujo, dagi jo burnos vi
dus buvo sudraskytas sulaužy
tų kaulų. Abelnai visame kū
ne veik nebuvo sveikos viete
lės, taip baisiai suimtasis bu
vo kankinamas valstijos poli
cisto ir prokuroro.

Ši byla sujudino visą apie
linkę, aiškiai parodydama ko- 
}de žmonės “vykina” įstaty
mus ir prižiūri “tvarką”.

RUSIJA PAGERBĖ PUŠKINĄ

MASKVA, vas. 11. — Sovie
tų Rusija pagerbė didįjį Ru
sijos poetą Aleksandr Sergie- 
jevič Puškin, jo šimtmetniėse 
mirties sukaktuvėse.

Pirmąjį Maskvos universite
tą centralinis komitetas per
vardijo Puškino universitetu. 
Taipjau gatvė Maskvoj, gat
vė, aikštė ir teatras Leningra
de ir taipjau Carskoje Selo li
ko pervardyti Puškino vardu.

ALŽIRAS, vas. 11. — Ketu
ri žmonės liko užmušti ir 11 
sužeista žemės drebėjime, ku- 

’ris ištiko šiaurrytinėj Alžiro 
daly, šiaurinėj Afrikoj.
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“PAVEIKSLAI” IŠ LIETUVOS
- • * ».. . . t . . : . .T.......... ——— <

Kaip mes matėm- “paveikslu^’ iš- Lietuvos* Amerikoj da
rytus. — Kaip Amerikos bravoras buvo perkeltas i 
Lietuvą.—‘‘Lietuviška grelinyčia?’ su amerikoniškais 
automobiliais. — Gegužio delegatas Rėklaitis iš Ma- 
hanoy C*ty, Pa., “Lietuviško bravoro, savininkas.”

. • -
S. S. PITTSBURGH, Pa.—Va- siems apznaimina, kad dabar jis 

sario 7 d. Lietuvių Piliečių, sve
tainėje buvo rodomi; krutami 
paveikslai neva, iš Lietuvos. Pa
veikslus rodė, kaip jis save gar
sinimuose vadina: “Filmikas” 
Aleksas V. Žigas.

Išgirdę, per lietuvių radio gar
sinimą, kad bus rodomi paveiks
lai iš Lietuvos (Dariaus-Girėno 
laidotuvės, lakūno Vaitkaus su
tiktuvės Kaune, Pasaulio Lietu
vių Kongresas), žmonės gau
singai rinkosi. Juo labiau, kad 
buvo žadama visi susirinkusieji 
nufilmuoti ir tąs -filmas nu.vež 
ti į Lietuvą ir parodyti, kaip iš
rodo Amerikos lietuviai.

Na, o kasgi nenori papulti i 
filmas, kurios bus Lietuvoje ro
domos? Bet žadama buvo daug 
daugiau. Buvo žadama tas pa
čias filmas kitą rudenį atvežti 
į Pittsburghą ir parodyti mums 
patiems, kad ir mes pamėtytu
mėme, kaip išrodome.

Jūsų reporteris per daug pa
veikslais nesidomi, bet šių pa
veikslų tikrai pasiukvat'no pa
matyti ir traukė į, Piliečių sve- • 
tainį. Juo labiau, kad norėjo ir 
pats į filmas patekti. O be to, 
buvo garsinama, kad pelnas-nuo 
parengimo skiriamas Lietuvių 
Kambariui Pittsburgho univer-! 
sitete.

Vadinasi, tekie dalykai suža-Į 
vėjo ne tik jūsų reporteri, bet!.

O iš svetimtaučių kalbėtojų, 
tai nuo lietuvių kalbėjo Si Ba- 
kanas lietuviškai, B; Kį Gebert, 
lenkiškai, paskui - vienas nuo' 
kroatų, vienas nuo slovakų. Kak 
bėtojų pavardžių, nenugirdau.

Visi kalbėtojai* ragino stoti į 
uniją*. Įdomiausią kalbą,( pasakė 
Clinton S. Golden.

Susirinkimo tvarką vedė F. 
P. Hanawąy, senas ir patyręs 
angliakasių kovotojas..
Koks skirtumas tarpe organi

zuotų darbininkų ir neorga-^ 
nizuotų

PITTSBURGH, PA. — čionai 
paduodu palyginimą mokesties- 
ratos tarpe stiklo daTbininkų, 
kurie yra organizuoti j uniją, ir 
plieno darbininkų, kurie nėra 
organizuoti: • .4,

Liet. Nepriklausomy
bes minėjimas

1 ...... ’ f. ■

Sjį. sekmadienį Lietuvių Mokė
jo Draugijos salėje, 142 Orr St., 
3oho PititąljųrgHę,, 
minėjimas 19*kos metų. Lietu
vos kaip nepriklausomos valsty
bės.
; Programa prasidės 8 valandą 
'vakaro. Ji susidės iš dainų, mu
zikos in kalbų.
4 Dienos metu,,12:30i popiet; iš 
'radid stoties WiWBW Povilas 
Dargis duos specialią programą* 
Kalbės žymus amerikiečiai ir 
lietuviai kalbėtojai.

■ - ’ ' '' ■

Dainuos p. Rožė Lukošiūtė iš 
Youngstown, Ohio,
Liet Radip progr; klausytojas.

nuo manęs 'vienas

visus nufilmuosiąs. Pasistato 
ant pagrindų neva aparatą ir 
pradeda sukti. O mes visi vy^ 
r ai, moterys graibomės apie sa^ 
ve, taisome plaukus, drabu
žius, kad tik geriau išrodytume 
“filmose.”

Netoli
žmogus sėdėdamas pasibraukė 
sau per. plikę ir neturėdamas 
nė vieno plauko užsimovė ke
purę. Užpakalinėse sėdynėse sė
dintieji; ima> protestuoti ir reb 
kalauja, kad; tas ' žmogus nusi
imtų kepurę, ne& busią negra
žu “filmose” su kepure. Mano 
plikis kaimynai atsikerta, jog 
jis nenorjsr kad. jo plikė butų 
matoma Lietuvoj* Esą, jis vyk
damas iš Lietuvos prieš 30 me
tų nebuvus plikas.

(Bus daugiau)
—Reporteris.

IŠ DARBO LAUKO

Mokestis už valandą 
stiklo

Paprastas darb. 
Mašinistas

.63 
l‘.0X

Milhvright .97
Elektrišinas .97
Kalvis .... ...,. .. .97.
Dailydė .. .. .89
Pipefitter ....... .93
Craneman .... 1.01

plieno
• .54'

.93.j
: .74^.;

.74%
.85
.83
.77'
75■<

.76 .60%
76 < .64

$
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Iš Lietuvių^ Paliliška.
Klubo veiklasy

ir,kitus “gerus” ir “negerus” 
lietuvius. Toflėl ir Piliečių sve
tainė grūste prisigrūdo.

Apie 8 vai; vakaro visi su ne
kantrumu laukėme, kada, bus 
pradėta rodyti tie garsus pa
veikslai ir kada bus filmuojama 
šioji skaitlinga publika.

Prasideda ir ceremonijos
Pirmiausia p. Žigas, pasilipęs 

ant pagrindų, apznaimjna pub
liką, kad jisai yra atvežęs iš 
Lietuvos daug visokių sveikini
mų Amerikos lietuviams, pagi
ria Lietuvos dabartinę valdžią, 
bet nu jausdamas, kad- Smetona 
nekokį vardą tur tarpe Ameri
kos lietuvių, pasisako nors ir 
nedrąsiai, kad jisai Smetonos 
negilius, nes Smetona kaip ka
da padarąs klaidų.

Paskui p. Žigas mums patei
kia visokių skaitlinių iš Lietu
vos: kiek gimsta berniukų, 
kiek mergaičių, kiek Lietuva 
turi kariuomenes, kiek politinių 
kalinių, kiek nepolitinių ir apie 
kitokius visokius dalykus mums 
papasakoja'. z

O toji kalba to “filmiko,”— 
tai tiek patriotiška ir atmiežta 
su “meile” Lietuvos, kad ir. 
pats Karpius daug ko-galėtų iš* 
jo pasimokyti, kaip reikia Lie-* 
tuvą mylėti. <.

Pabaigęs savo aiškinimųs> vi-'

4

. .Kalvio pagelbin.
Dailydės pagelb.
Tai, matote, koks skirtumas

yra uždarbiuose tarpe organL 
zuotų ir neorganizuotų, darbi* 
ninku. Be to, plieno kompani
jos norėdamos sulaikyti, savo 
darbininkus nuo stojimo į uni
ją jau kelintą kartą kėlė darbi- 
bininkams uždarbius.

Tačiau turėtumėm neužmirš
ti, kad susiorganizaVimas į li
niją ir unijos pripažinimo išga
vimas daug toliau, siekia, negu 
didesni uždarbiai. Su unijos pri
pažinimu darbininkai iškovoja 
ne tik didesni uždarbį, bet ir 
darbo sąlygų pagerinimą. Tuo 
budu yra suvaldomas bosų sau
valiavimas.

Trumpai sakant, stojimas į 
uniją ir išgavimas unijos pripa
žinimo yra kova' už demokrati
ją industrijoj, nes tai. užtikr na. 
.darbininkams šviesesnį J^£ojų.

S. S. PITTSBURGH, PA. — 
Sausio 31 d. Lietuvių Piliečių 
svetainėje įvyko masinis mitint 

i gas, kuriame dalyvavo 'visų tau
tų plieno darbininkai. Mitingą 
rengę fraternalių organizacijų 

, komitetas, kuris yra’ susjorga- 
1 nizavęs padėti plieno darbinin- 
ikams susiorganizuoti į uniją.

Šis masin's mitingas pavyko 
ko geriausiai, publikos prisirin
ko pilnu te Piliečių svetaine.

Kalbėtojai buvo: Clinton S. 
Golden, Pittsburgho srities plie
no darbininkų organizavimo ko-

1 miteto direktorius. B. IG Ge-
| bert, fraternalio komiteto pir- ir • *" 
mininkas. Pittsburgho miesto SkelLįlJ'nHl NaUJlCtlOSf‘ 
konsulmonas Thomas J. Gaila- duoda D&udcį dėlto ' 
gher, kuris yra stiklo darbinin- kad paČlOS Naujieip 4' 
kų unijos, narys. yya naudingos-

,....  ,i.... 4..      ~ .... J. . • __________ 1 _______________ _'’. ■_ '..

mininkas. Pittsburgho miesto Skelbimai NaujietioS'’'

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA K
LAIDOJIMO IŠTAIGA N

John F. Eudeikis
llĄ'IDOTUVIŲ direktorius Q

AMBULANCE 1
PATARNAVIMAS S
DIENĄ IR NAKTĮ N

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Her mitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue N

Tel. LAFAYETTE 0727 '/ ,N
T Y-t 7-1 7- -I koplyčios visose 'V-I^C. c:: l 1 Chicagos dalyse
Klausykite musu Lietiivškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F..C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. Šaltimieras.

■n-"

, Bosses Won/t 
Kire People with

(breath)

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable,

t/itb tbe best to choose fronj <iay», era- 
plcyers favor the person who is most attrac- 
tive. In busineas lite «n iu the sodai world, 
halitosis (unplea^ant brtath) is considėred th« 
worst oi faults.

Unfortunately everybod • cufTers from thtrf 
offentdve condiMon at ’ome tlrtje or otner— 
many more regularly than they thi k. Fermen- 
tation of foodi partidea'-akfpped by. tbe tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and-poor difeetioa.alao cause odora.

The ouick, pleasant way,to improve your 
breatb isjo ūse Listertnę, tfįn ųuįck.deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine-ha.’ts fenneutation, a majbr .causo 
of odors, ar d overcomes the odors themselvea. 
Your breatb becomes sweet aud'agreeable. It 
-w<,, not offend othois.

’f you value your job and your friends, ūso 
Literine, the sale antiseptic, regularly, Lam- 
bert PharinacaLCouipany, SU Louls, M o.

Don't olfcnd otilers • ChecF 
halitosi^with USTERINE

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

to

. 18 mėnesių
senumo

Sausio > 30? di Lietuvių Neprir 
klausomas Politiškas Klubas 
“Ventai’ svetainėje (103 Groen 
SL) turėjo parengimą;. Buvo 
suvaidintas “Minstreli Show”. 
Visas tas sunkus darbas dhu^* 
giausia teko: pakelti, musų žy
miausiam; klubo veikėjui An
tanui Lazdauskui. Nėra* rei
kalo, 'aiškinti, kad? tai buvo 
sunkus darbas. Ne tilt šuna
kiai? reikėjo dirbti; bet. taip^ paO 
ir daug? laiko* sugaišti. Todėl 
p. Antanui Lazdauskui lenką 
didelis kreditas už. jp pasiry
žimą ir pasišventimą,

Publikos parengime dalyva
vo labai daug? ir ' įsiems vai** 
diiiinias' patiko. Visi vaidinto^ 
jai savo roles atliko labai ge
rai ir jiems nieko negalima, 
prikišti. Klubas turi ir savo* 
neblogai išlavintą chorą. Gai
la tik,, kad tas musų choras 
visai mažai teS&dainavo lie- 
tųyj^kų jiąudięM||^helių. rNors 

4r.>* jhėsmagus- ;šawft • bet'odelei

lietuviškų dainų nemokysianti, 
nes tai, jab butųj žema; Paga
liau, j,i; rezignavo- iš< savo vie- 
ttta.ir-pj LazdaustaL teko* kitos 
mokytoj ps ieškotų; Kadangi 
lietuvių tarpe neatsirado to
ki p ,asmens, kuris galėtų tą 
įdarbą dirbti, tai noromis ne
liptomis reikėjo kreiptis į sve
timtaučius.
- Chorą mokyti pasiėmė ita
lė. Jai vadovaujant choras 
'ir išmoko porą lietuviškų dai
gelių. Vdtlihasi, svetimtautė 
Hesisarmatijo, lietuviškų dainų, 
į Patys vaidiiitojai buvo susi* 
rupinę ir sakė, jog nebusią* 
gerai, kad lietuvių parengi
me vyraujanti anglų kalba. 
Deliai to ypač nebusią, paten
kinti senesnieji. Faktiškai, 
žinoma, taip ir atsitiko. Rei
kia tikėtis*,' kad* ateityje bus to 
vengiama; <

. Klubo pimiihihRas V. Jo- 
kubonis buvo* užsimojęs daug 

pasakytu betŲ kažkaip ne- 
^yko; Juo'i Ihbiam kad jo 
kalbų publika^ pasitiko su šyp- 
Isenau.
| Tenka* pasakyti^ jog. tą die- 
Jnųt klubas šventė savo 45 me- 

gyvavimo jubiliejų. Klubas 
įtUri’. savo* namų ir por 800 na- 
įrių; Finansiškuu jis- laikosi 
visai giaraii Duhar reikėtų 
įčpač šthnglis įlraukii* į klubą 
(jaunimą^ kuris galėtų; tęsti se
klesniųjų pradėtąjį: d^rhą. 
t

Mrs. Artelia K. Jarusz
- ' Physical Therapy 

and” Midwife
6630 So..Westėm 
Avė., 2nd fioor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo- 
’ se ar ligęniiiese, 

d u odų massage 
electric t r e a t - 

■nr ment ir magne- 
r tie blankets ir. tt. 
|- Moterims- i» mer- 
I ginoms patari*- 

~' mai dovanai,.

ADVOKATAI
K. E G ŪGIS

ADVOKATAS .
Miesto ofisas—127 N. Dearborn. St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8i30 

Tel. Boulevard. 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800.
4631‘ SOUTH ASHLAND AVENUE 

} w Res. 6515 So. Rockvell St.
Telephone: Republic 9723

.A Žemaitaitis.

Vasario 1-2’ di j bendras pa- 
į rengimas Uietuuos> nepri- 

klimsomybei paminėti. ~ 
Kalbės ZJr. A>. Montvidas ir 
E. Pruseika.

į Vasarius 12’;'d: septynios vie
los* draugij.c^į kurios pritaria 
Rietuvių Kongreso nustatytai 
^veikliu, rengia bendrą, paren
gimą Lietuvos nepriklausomy
bei paminėti; Kalbės Dr. A. 
Montvidas ir L. Pruseika iš 
Chicagos.

Rackfordiečiams tikrai bu's 
fįdomu išgirsti Dr. Montvidą, 
kadangi jis jau seniai čia bėra

to . kalta, clidro ijipkytoja,; p-16 įkalbėjęs.
Rasemevičiutė. I Kiek girdo- Bus ir muzikalč programa, 
jau, jį tiesiog<^fe,ęiškusi, jog (Tąsa ant 3-čio pusi.)

RUšO^A ® TURKIŠKA PIRTIS
; FOURTEĖNTH STREET BATH HOUSE
| Mm W. 14th Street

/ ' MOTERŲ DIENA SEREDOMIS
r Naujai išreinoiitųdta, ir išmalevoitą,—.Masažai ir Chiropraktika. Atdara
v \ i dieną . ir« naktį. Swimming I?ool.

J/ y Phonę CANAL 9560 .

STRAIGHT
KENTUCKY

1 BOURBON
DEGTINĖ..

L . . 90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

■■■■■■■■'■ ....... ......................................................................................................................................... ............. . ..  . ,,

Laidotuvių Direktoriai

Phone Lafayetle 3572
V ■■■Of..,

Cicero Phone Cicero 2109
.'T;.- .■ ’ ■ ’ .> • '
j.. :

; . 4/ A, PETKUS
1410 South 49th Čourt

I. ‘ •

NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED. STREET.

Visi Telefonai. Yards 0801
VIENINTELIS DIST1UBUTORIUS-

1

Chicagos,. Cicero. Lietuvi® 
Laidotuvių Direktorių, Asociacijos

■ i • ' ' ■ ■ ' • 1 •

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Tu^imę Koplyčias Visose Mlesto Dilyse- '

—-----*r--T: • :4.
So. Halštfed Street.

—i------------—' - • •
P. J. RIDIKAS

; ; Boulevard 4089
ri'V1* .......... .... ■f*   ......’o—t

... ; I. J.ZOLP
1616 Wes;Į. 4(įtlu Street Phones Boulevard 5203

• ... -,,t S. M, SKUDAS
718 West 18tįi Street Pilone Monroe 3377

--------------------------- ------------------------ • •| .-, į ■ . --------------r-*.----—y------------T---- ---- !

. feZERSKIS IR SUKUS
10734 S. Miclpgan Avė. Tel; Pujlman 5703

... "  ■■■■■'■ "foy 1 1     -r.   — —       ■■■■ 1— ■ ■■■■■■——*

LACHAWICZ IRSUNŲS
2314« Wešt 23rd! Place Phone Ganai 251-5

.. s - Si C. LACHAVICZ. - t;.
42-4:4. East 108th SI. Tel; Pullman 1270 arba, Canal' 2515.

.   ............................... . , ..n... ...      ... ' - I l>   — - ——
' . . , J' ’ ę » ■

g S. Pi MAŽEIKA
3319i Lituanieą A*vėnue Phone Yards 1-138

J. LIULEVI«IUS
4348 So. California Avenue

' ■ X MASALSKIS ; ?.
3307 Litlianičą Avenue Phone Boulevard 4139.

’t .

' DENTISTAS
.OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki: 9 

vai: vakaro. Treč ir sekm. pagili 
susitaritaą.

4300 S. FAIRFIELD AVĖ. w 
Telefonas LAEAYJETTE 8010

Phone- Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

’ GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
220i West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

» Tek Office Wentworth 6330
‘ Rez. Ryde Park 3395

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

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

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 1 
^Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

ADVOKATAS
111 W. Washington St.

Room. 737
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare 

Ofiso- Tel. Central 4490

Gw. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tel.: r- Hyde Park 3395

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET * 
-tos lubos ' Tel. CENtraJ 1840

Marpuette Park Ofisas: ,
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais iv šeštadieniais po pietų

AKIU SPECIALISTAI

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso TeL: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVFNUE
Ofiso valandos:

‘ nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
I^OZldcDci

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So; Ashland Avė.
1 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. MANJKAS

DR. VALTUSH, OPT.
Į • LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akhj įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių, aptemimo,„ nervuotu- 
nio,' skaudamą, akių kaištį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren- 
giai 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
dėlioj nuo. 10 iki 12 v. dieną. , 
Daugely atsitikimų1 akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

n PH YSICIAN-SURGEON
Office: 4070 Archer Avenue 

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

Office & Residence 2519 W. 43rd St.
Tel. Lafayettfe 3051 

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

Sekmadienį susitarus

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 Soi Fairfield Avė.
Tek LafayeUe 8016

DR. G, SERNER
LIETUVIS-. .OPT.OMETR1STAS 

Tel. Yards 1829 • ■
Pritaiko Akinius 

Kreivai Akis 
ištaiso

Afisas ir. Akinių Dirbtuve 
756 Wost 35th Street 
kampas- Halsted SLt.

Valandos: nuo 10 iki-4, nuo 6 iki 
Nedoromis nuo 10 iki 12 vai, dienos

8

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboraotrija:
1034 W. 18th 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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos-Nariai.

A. Montvitf, M. D.
West Towh State Bank Bldg. 

x 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
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo^ 2> iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedėliotais, nuo 10 ikit 12 

3343 South Halsted St.
Tek Boulevard' 1401.

9

Ofiso Tėl. Boulevard 5913
DR. BERTASH
756' West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti 
Roz. 4910 SO; MICHIGAN BLVD.

Tel, Kenwood 5107

Ųr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
•' 2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

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

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

7 iki 8 vak NedGl. nuo 10. iki 12
5Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tek Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexęl 9191

Rusas Gydytojas ir« Chirurgas 
Moteriškų, Vyr.’škų, Vaikų, ir visų 

chroniškų ligų
OĮ'isas 6850. Stony Island Avft.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nėdė- 
liomis ir šventadieniais 10—12 

. 7. dieną.
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geriau yra gerai pabaigti

Turtas padaro garbinimą
Rockford, UI nepaaaro

boba

kiekvienas

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio VaistasDetroit, Mich

Indiana Harbor, Ind AdresasYra gerai pradėti gerai, bet

Moteriškė mirė gatvėj

Copyright 1937, Liggett & Myers Tobacco Co.

Visose 
Vaistinėse

Koncertinę 
“Naujosios

Trlner’s 
I’risiųsk

Vardas

ia vietos Lietu- 
komitetas, kurį

PAŽANGIEJI 
AMERIKIEČIAI!

Yra priephidis žmonių reika 
Juosė,5 kuris paimtas patvinus, 
veda prie turtų.

nė velnias 
padaro.

Blogas tas vėjas, kuris ncal 
pučia niekam' gero.

Mušti bobą, tai vistiek, ką 
mušti maišą su miltais: geruma 
išdųlksta, o bloguma pasilieka.

melskis 
mels- 

o jeigu nori ves

nuojant, bet ir gerą kalbėtoją. 
Būtent, kalbės V. Ambrose iš

Bus iškilmingai paminėta Lietu
vos nepriklausomybė ir pagerb
tas buvę^ Lietuviu Kongreso, 
vietinio komiteto pirmininką'*, 

velionis Juozas D. Chamo

Jeigu eini į karą 
rengiesi juromis keliauti 
kis dvigubai 
iti — melskis trigubai

yra įsitikinęs, kad visi busite 
patenkinti. Po visų šventės for
malumų, tęsis šokiai iki vėlaus 
sekmadienio ryto.

—P. B. Balčkonis, 
Rengimo komiteto narys.

Praėju
siais matais į kuopą įstojo keli 
nauji nariai, ir tai gana apsi
švietę ir darbštus draugai, ši
tokių draugų musą: kuopai ir s 
daugiau pageidaujama.

, šiame suėirinkimę . buvo* pisk 
čiai ir gana' šaltai sprendžiamas 
pakeltas atsiskyrimo .LSS nuo 
Socialistų Partijos klausimas. 
Po apkalbėjimo vienbalsiai pri- 

leita išvada, kad dabartiniu lai
ku nėra prasmės musų Sąjun- Kas plauko nuodėmėse 

nuskęsta tužboje.

Moters —- jauniems mylimo 
sios, suaugusiems draugės, o se 
niems prižiūrėtojos.

IŠ MŪSŲ KOLONIJOS 
j VEIKLOS

Lietuvių Kiilturos Draugija 
parengimas

Chicago, 111.—“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 {rodąs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

• Tiek vietos, tiek apylinkės 
lietuviai (iš Gary, East Chi- 
cagos ir kitur) yra kviečiami 
j parengimą atsilankyti. Iš-

nuoširdžiai užkvie- 
į tas taip svar- 

tuo prisidėti 
įsppdingesnio Lietuvos 19 

metų ^epriklausomybės apvaik- 
ščiojimo ir pagerbimo savo my
limo draugoi ir visuomenės vei
kėjo.

Lietuviai iš Pennsylva'nijos 
miestų ir apielinkės taipgi esa
te kviečiami atvykti j šias mu
sų iškilmes. Rengimo komitetas

Įžanga visiems p
— Harborietis

Tuoj po prakalbų bus suvai
dinta įdomi ir Juokinga “Ant 
rytojaus po fašistinio pervers-' 
mo” komedija. O paskui jau 
bus balius ir šokiau Vadinasi, 
bus alučio, užkandžių ir kitokių 
dalykų. Įžanga tik 25 centai.

Komitetas kviečia visus daly
vauti parengime. O dalyvauti, 
man rodosi, turi visi, kam tik 
Lietuva rupi.

šia proga" reikia’ priminti, 
jog Detroito lietuvių 18-kos 
draugijų komitetas susidarė 
tuoj po Amerikos lietuvių kon
greso, kuris pernai vasarą įvy
ko Clevelande. Tos-draugijos 
dalyvauja komitete per savo at
stovus; Atstovų susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio ket
virtą šeštadienį, 8 vai; vakaro, 
25 ir ,Vernor;;\Hwy. Tokiu Abu
du eilinis atstovų sUsįrinkiibas 
įvyks- vasario 27 d. Lietuvių 
svetainėje. '
' Visi atstovai dalyvaukite su
sirinkime. O ne^risidėjusios* or-

“Kulturą ( redaguoja garbės 
prof. P. Leonas, bendra
darbiauja {žymiausieji Lie
tuvos mokslininkai, rašy
tojai, veikėjai, todėl ^kul
tūros” turinys yra rimtas 
{domus ir naudingas,

Pažangieji amerikiečiai 
—išrašykite savo giminėms 
ir pažįstamiems Lietuvoj 
1937 metais žurnalą “Kul
tūrą”, arba išsirašykite j{ 
patys, he& “Kultūroj” : ra
site daug • raštų, kurie 

... {domus perskaityti it Ame
rikoj gyvenantiems.

Be to, “Kultūros” žur
nalas 1987 met. duoda sa
vo pilnai užsimokėjusiems 
skaitytojams nepaprastai 
vertingą dovaną— dailiai 
iliustruotą {domų {žymio
jo anglų rašytojo—

BERNARD SHAW ROMANĄ
“JUQDA MRRGAITfi 
IEŠKO DIEVO”. :

šeštadienį, vasario 13 d., Lie
tuvių Svetainėje, 315 Clinton 
St,t yra rengiamas šaunus ban- 
kietas Lietuvos nepriklausomy
bės 19 metų paminėjimui.

Bankietas bus su programų, 
kuris susidės iš kalbų, muzika- 
lės dalies ir šokių. Kalbėti yra 
pakviesti Dr. Jonas J. Breivis, 
buvęs mayoras, dabartinis 
miesto tarybos narys, Mr. Ed- 
ward Swect ir kiti.

Iškilmes re 
vių Kongreso 
sudaro devynios vietos lietuvių 
organizacijos.

Komitetas deda pastangas, 
kad iškilmės butų ko šauniau
sios, stalai bus paruošti sve
čiams viršutinėje svetainėje ir 
prasidės 6 valandą vakaro.

Be to, tame bankiete bus pa
gerbtas velionis Juoz, D. Char- 
no, visų buvęs mylimas žmogus 
ir kuris sausio 12 d. išsiskyrė 
iš musų gyvųjų tarpo. Velionis 
Chamo buvo vienas iš Lietuvių 
Kongreso Binghamtone sky
riaus tvėrėju ir šio komiteto 
pirmininkas, bet,, deja, likimas 
nulėmė taip, kad jis nebegalė
jo įkūnyti savo užbrėžto tikslo, 
būtent, surengti šių z iškilmių. 
Tad dabar komitetas nusitarė, 
kad buvęs komiteto, pirminin
kas, velionis Juozas D. Chamo, 
butų atatinkamai tame bankie
te pagerbtas.

Tad visi Binghamtono lietu
viai esate 
čiami atsilanky 
bias iškilmes 
prie

Tai bus pirmas musų Kul
tūros draugijos parengimas. 
Nors draugija neseniai tesusi- 
kurė ir tebęra jaunutė, bet ji 
yra pasiryžusį tikrai šaunią 
programą ^pateikti. Ir aš esu 
tikras, kad visi atsilankiusieji 
bus programa patenkinti.

Parengimas prasidės 7 vai. 
vakaro.
einama

Vietos 18 draugijų bendro
mis jogomis rėngia Lietuvos 
nepriklausomybės devyniolikos 
metų sukaktuvių paminėjimą 

vasario 14 d. I. A. S. svetainė
je, 24 ir Michigąn Avė.

Prakalbos prasidės 5 vai. va
karo. Kalbės Dr. A. Montvidas 
iš Chicagos ir 
tojai 
plačiai nušvies 
metų Lietuvos 
bes periodą. Papasakos apie tai, 
kaip Lietuvos kurijai buvo nu
sistatę* kad Lietuva butų lais
va ir nepriklausoma, ir kas pas
kui įvyko. Taip pat nušvies ir 
tas Aplinkybes, kurios privedė 
prie Vilniaus praradimo.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad visa tai mums bus labai 
įdomu išgirsti. Juo labiau, kad 
Dr. Montvidas yra geras kalbė
tojas ir Lietuvos įvykius aky
lai seka.

—PRASYK SAMPELIO DYKAI *----------
Bltter Wlnc Co. H. VTdli 8t., Chleago, 
man eampel[ dyka!

Jei daiktai butų padaromi po 
du syk, lai viskas butų išmin
tinga. -

Per vieną ausį įeina, per kitą 
išeina.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
kurią išpildys L. choras ir 
SLA. 77 kuopos kvartetas.

Yra vilties, kad šis parengi
mas bus sėkmingas, kadangi 
lietuviai vis labiau pradeda 
kreipti dėmesį į vienybę. Tad 
visi vietos lietuviai dalyvauki
te Lietuvos nepriklausomybės 
parengime, kuris įvyks penkta
dienį, vasario 12 d., Lietuvių 
svetaihėje, 510 Island Avė.

Sekmad., Vasario-Feb. 14 d. 1937
SOKOLŲ SVETAINĖJ 

2343 SOUTH KEDZIE AVENUE
Durys atdaros 1 vai. Koncertas prasidės 2 vai. po pietų.

' Įžanga: iš anksto perkant 50c, prie durų —- 65c.
KONCERTĄ PILDYS: Bohemian-Americąn Quartet; Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras; Anelė SalaveiČikiutė-Stejsęnavičienė; 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

MILTINIS

‘VILNIES’ KONCERTAS

Lietuvos liaudis ir jau
nuomenė nori šviestis, švie
timo tikslui yra {steigtas 
ir jau 14-ti metai leidžia
mas rimtas mokslo, literą- 
ros ir visuomenės mėne
sinis iliustruotas žurnalas

KULTŪRA

Vasario 14 d. Indiana Har 
bor Lietuvių Kultūros Drau 
gijos parengimas įvyks para 
pijos svetainėje, 
programą pildys
Gadynės” choras po vadovyste 
Jurgio Steponavičiaus. Da- 
lyvaus/taip pat ir keli žymus 
dainininkai.

Iš LSS 19 kp. Susirinkimo
Sausio 29 d. įvyko LSS 19 

kuępos metinis susirinkimas Pi
liečių Kliube. Į šį susirinkimą 
dalis narių neatsilankč, nes tą ,gai priklausyti Norman Thoma 
vakarą įvyko ir Kriaučių Ne- 
prigulmingo Kliubo susirinki
mas, o yra musų kuopos narių, 
kurie tame kliube užima komi- 
totų vietas. Bet vistiek į kuo
pos susirinkimą narių atsilan
kė nemažai ir gana rimtai da
lykus svarstė.

šiame susirinkime buvo- ren
kama šiems -metams kuopos 
valdyba. Aklamacijos bųdu bu- 
Įvo išrinkta visa senoji valdyba’, 
t. y. organizatorium M. Anta
naitis, sekretorium J. Glaves- 
kas ir iždininku P. Tiškevičius.

Pagal valdybos pranešimus 
praėjusiais metais kuopa’ turėjo 
tris parengimus: dvejas prakal
bas ir vieną vakarienę. Paren
gimai visi pavyko labai gerai, o 
ypatingai vakarienė, kurioje 
dalyvavo apie 30Q žmonių ir 
gryno pelno kuopai liko $162.92. 
Tas parodo, kad Brooklyno pu
blika remia socialistų parengi
mus.

Kuopos nariuose santykiai ir
gi dabar neblogi, — parengi
muose visi dirba nuoširdžiai, su
sirinkimuose intrigų ir asme- 

jniškumų niekas nevarineja, o 
sprendžia kilusius klausimus užmoka brangiai už tai

“Kultūros” metinė kaina 
nepaprastai- pigi:

Lietuvoj metams tik 16 lit.,
Pusmečiui t...................... 8 lit.;
Aiperikoj metams ......   4 dol..
Pusmečiui .........  .. 2 dol.

.. dėlto, kad jie 
suteikia man tuos gerus daigius, 

kuriuos aš pageidauju cigarete
AŠ sunkiai dirbu ir smarkiai linksminuos 
... ir aš spėju, kad aš rukau daugiau ciga
retę negu kas kitas tarpe mano pažystamų. 

Priežastis yra ... Chesterfields suteikia 
f man daug priimnumo.

Lengva suprasti kodėl...jie lengvi, ne 
stiprūs... ir jie turi skonį ir kvapsnį, ku
rie kiekvieną sykį patenkina!

P-lės Florence Ryan 35 me
tų, 6317 Kenmore avenue,/ au
tomobilis susidaužė praėjusį 
sekmadienį su autųmobiliu, ku
rį operavo p-lė Elizabeth Fitz- 
gerald 38 metų, 4422 Green- 
view avenue. Jau abi merginos 
rengėsi sėsti kiekviena į savo 
automobilį ir važiuoti toliau, 
kai p-lė Ryan suklupo ir mi
rė gatvėj.

pataisytų p 
vieną, tai visi butų pataisyti

kiti. Visi kalbė- 
ypa(į Dr. Montvidas, 

tą devyniolikos 
nepriklausomy-

vadoVhujamai Socialistų Parti
jai. Taip pat musų kuopi pa
geidauja, kad Lietuvių Socia
listų Sąjungos Pildomasis Ko
mitetas , greičiau imtųsi veiki
mo šiuo reikalu.

Tai tiek iš musų LSS 19 kp. 
paskutinio susirinkimo. Beje, 
turiu pranešti, kad musų kuo
pos susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio paskutinį penkta
dienį, Piliečių/ Kliubo patalpos^, 
283 Union Avė.

-r-J. Glaveckas,
LSS 19 kp. sekr.

ganizačijos yra raginamos iš- šaltai ir vi 
rinkti savo atstovus ir prisius 
ti juos j susirinkimą. .

Vienas iš Komisijos narių,

■/ ‘ W vw •.
NAUJIENOS, Chicago, ffl.

Adresas: /
ŽURNALAS “KULTŪRA”, 

Šiauliai, Tilžės g. 153, Lietuva
ssswssssssxass=Bhsi
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Metams .................... ......
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Taika
T

Automobilių darbininkų streikas tapo sutaikytas. 
Abi pus.es sutiko po šįek-tiek nusileisti, Nors ų»įj> ne
laimėjo visiško pripažinimo, kaip vienintelė darbininkų 
atstovybė streiko apimtose dirbtuvėse, bet General Mo
tors pasižadėjo per šešis mėnesius nesiderėti su jokia 
kita organizacija, kaip tik su United Autpmobife Wor- 
kers o f America.

Per tuos šešis mėnesius unija turės progos įrodyti, 
kad dvidešimtyje dirbtuvių, kuriose ėjo streikas, ji at
stovauja aiškią darbininkų daugumą. Tuomet jos pozi
ciją bpą tvirta. >

Dėl darbo valandų, atlyginimo ir kitų darbo sąly
gų General Motors ir unija pradės derybas vasario 16 
dieną. ’ >

Nors unija kolkas laimėjo tiktai laikinį pripažint-. 
mą, bet tai vistiek yra svarbi jos pergalė.

Didelis kreditas už šitą streiko pasisekimą priklau
so energingam Michigano gubernatoriui, Frank Mąr- 
phy. Jisai ne tik vadovavo derybomis, įųrios. privedė 
prie susitaikymo, bet neleido kariuomenei vartoti gink
lus prieš darbininkus. /

NAUJIENOS, Chicago, m.

vienbalsiai. Po to parlamentas 
išsiskirstė neribotam laikui.

ŠIANDIEN LINCOLNO DIENA
r ,r • . ■ , ' < i ♦ v

ŠIANDIEN VfSA AMERIKA MINI LIN- 
COLNįO DIENĄ.. Lincoln’as—Abraomas Lin- 
colų’as buvo Jungtinių Valstijų prezidentu Ci- 
vilio Ęaro metu. Jis dažnai vadinamas “Eman- 
čipatoriurii”, Mes jo laikais pietinių valstijų ne
grai buyo paliuosuoti iš vergijos. Jisai gimė 
vakario 12, 18,09 metais, - Hardin apskrityje, 
Kcntucky valstijoje, o mirė balandžio 15 d., 
1865 metais. Jį mirtinai pašovė J. Wiįkes 
Booth, laike vaidįinimo Ford teatre, Washing- 
tone. Lincolnas yra palaidotas Illinois Valsti
jos sostinėje, Sprmgfielde. /

DR. FR. ADLER APIE , 
MASKVOS BYLĄ

MASKVOS TEISMAI
‘ l.- ■ ■ ■ ■ ‘

“Protestuojame prieš Lietuvos 
nepriklausomybę”

Prof. A. Janulaitis parašė “Lietuvos Žiniose” ilgą 
recenziją neseniai išleistos “Lietuvos Istorijos”, kuriją 
parašė keletas autorių. Jisai nurodo, kad tame veikale 
visai neteisingai ..nušvjeęiama Lietuvos praeitis, ypač 
19-am ir 20-am šimtmečiuose. . ..'.'l'

Tariamos istorijos autoriai užtylėjo tas kovas, ku
rias Lietuvos žmonės per ilgus metus vedė dėl tautos; 
laisvės, bet, vietoje to, išgyrė tuos, kurie prie tų kovų 
neprisidėjo arba jas net trukdė.

Pavyzdžiui, Lietuvos kunigai lenkino žmones per 
bažnyčią ir pataikavo caro valdžiai, Kuonjet kiti žmo
nės Lietuvos liaudyje skleidė nepriklausomybes idėją, 
tai “oficialieji katalikybės atstovai^ kėlė prieš tai pro
testus. Kunigų organas “Tėvynės Sargas” 1900- Pa
reiškė:

“politišką Lietuvą nepriklausomybę skaįfoiĮR W 
tuščią svajonę ir prieš ąpą,.. ątviyaį protestuoja
me” .
Bet kai Lietuvos nepriklausomybė tapo, iškovota, 

tai dvasiškija pasiskubino apsirūpinti visokiomis privi
legijomis -r ir šiandie smagiai gyvena, niekindąn^ą 
tuos, kurie dėl Lietuvos laisvės savo gyvastis ir savo 
sveikatą aukojo. -f

Tuos gaivalus, kurie naudojasi svetimos kovos vai
siais ir šnąeižią kovotojus,, prof. Janulaitis vadiną, “nią- 
rodieriais”, t. y. plėšikais, kurie, mūšio lauke apkraųsto. 
kritusių kariautojų lavonus!

Apžvalga
FAŠISTŲ NESUTIKIMAI 

ISPANIJOJE
Londono “Daily Heraid” spe

cialia korespondentas vasario 1 
d. praneša iš Gibraltaro apie 
kruviną susirėmimą tarpe auko
tųjų Ispanijos sukilėlių karinin
kų ir Vokietijos armijos vąjdų, 
kurie yra atsiųsti į Ispaniją pa
dėti generolui Franco., Susirk 
mimas įvyko Seville mieste, 
kuomet vienas vokiečių karinių- 
kas padarė užgauliojančių pas
tabų apie sukilėlių armiją.

“Vienas ispanų oficieris,” 
sakoma toje žinioje, “tą už
gauliojimą atrėmė ir per ke
lias minutes į ginčą jsimaišė 
būrys vokiečių ir ispanų ka
rininkų.

“Susiginčijusieji griebė re-

volverius. Vokiečiai pasirodė 
geresni šoyikąi ir kęlį ispanų 
karininkai buvo užmuštų“ 
Kad žinia apie tą fašistų su- 

spaudymą nepasklistų plačiau, 
kuriam laikui buvo nutraukta 
-susisiekimas telefonų tarp Se
ville ir kitų miestų.

CABALLERO KABINETAS.
GAVO DIKTATORIŠKĄ

Reuter (anglų žinių agpntų- 
ra) praneša, kad Ispanijos Go^f- 

Jtes (parlamentas), susirinku 
Valencijoje, vasario 1 d. nuba
rė suteikti Frąniciscą Largo Csr- 
Mallero kabinetui pilną galią 
“dirbti iki galutino triumfo” pi
lietiniame kare.

Nutarimas . buvo priimtas

Socialistinio Darbininkų Imi 
terriacionąlo generalinis sekre
torius, Dr. Friedrich Adler, pa
skelbė įdomų pareiškimą Euro
pos darbininkiškoje spaudoje a- 
pie Maskvos bylą. Jisai sako:- 

“Vis‘a‘, kas atsitiko Mask
vos teisme pereitą savaitę 
(sausio mėn. gale. — “N.” 
Red.), jau buvo įvykę visai 
tokioj,e pat formoje prieš še
šetą metų. .

“Bųyo .fįę apkaltini
mai; rolės buvo paskirstytos 

U tokių pat bū$ąvišąs skir- 
i tumas tėra tik keliuose var- 
; dųose.

“Nes visi tie nusikaltimai, 
kuriais pereitą savaitę buvo 
kaltinamas ‘trockizmas,’ bu
vo keliami ir 1931 metais 
prieš ^menševizmą’.’’

i Prieš šešetą metų buvo- “tei- 
siami” Scher, Ikov, Ginsberg ir 
■kiti “menševikai” (ąeniai pą'si- 
traukę, iš menševikų partijos!) 
dęl, to, kąd jie darę sabotažą, 
planavę nuversti proletarinę dik 

; t a turą ir s u skal dy t i Sovietų Są
jungą.

į Tiktai tuomet bolševikų žvab 
gyba' sakė, kad teisiamieji esą 
ne vokietijos ir Japonijos agen
tai, bet — F'rancuzijos impeila- 
lizmo, antrojo Internacionalo ir 
Vokietijos socialdemokratų. By

lioj e tuomet buvo net paminėti 
'Blum- o ir Vandęrvelde’o yardai, 
lęaipb “piktadarių,” sukursčiu- 
:sjų sąbąWniąkus. ' ?

^Tų bylų režisieriams tru- 
, ksta originalumo,” sako Dr. 
\ Adler- ■ . , ■ (-į ■ |

“Kiekvienoje tų bylų vis 
būna ‘kelionė/ kaip vienas 
svarbiausiųjų nusikaltimo L

7 rodymų. • 1 . ■
“1981 m., byloje buvo iš

tremtojo menševikų vado/Abr
v ramovičiaūs kelionę i Mask-
■ ‘ vą. •* '
• ‘ ‘Pąskiąųsio j e byloj e buvo

Piatakovo kelionė iš Berlyno 
, L Qs^9-

^Nuostabus dalykas, kad 
nę viena šitų trijų kelionių 
nebuvo atlikta; kiekviena jų 

' gryną G. P. U. fabrika
cija.

“fe bus įdomu. 19^1 m. 
byloje apkaltintiems ‘menše
vikams? buvo primetama ga
vimas laiško nuo Abra’movL 
čiaus su instrukcijomis dary
ti sabotažą ir intervenciją/

“Lygiai taip pat pereitą 
savaitę Radekas prisipažino 
gavęs 
Trockio.

s

panašų laišką nua

“Nė vienas tų laiškų nebu- 
’vo parodytas teisme, nors 

>'• teisiamieji sugebėjo smulkiai 
atpasakoti jų ‘turinį’.

“Ir kadangi > 1931 metų 
laiško niekuomet nebuvo, tai 
labai galimas daiktas, kad ir 
Trockis, kaip jisai sako, nė
ra rašęs Radėkui.”
Taigi Adleris mano, kad ir 

paskutinė Maskvos byla buvo 
sufabrikuota Stalino žvalgy
bos.

Reikia pasakyti, kad šitos 
nuomonės laikosi visa rimtes- 
nioji darbininkų spauda Euro
poje. Maskvos melais jau šian
die ; nfekąs, nebetiki. . ( 1 

;• i v->-!1 ,y,4, .. 1.

nuos Lietuvos Nepri 
klausomybės Iškil

mėse
Am. Liet. Kongreso Skyrius 

i Rengia Vakarą Vąsąrio 16 d.

į Keturi žymus Chieagos, lie
tuvių chorai dalyvaus Lietu
vos NepriklausomybęS; iškiline- 
se, kurios įvyks Chicagos Lie
tuvių/Auditorijoje, 3133 zSouth 
Halsted Street, vasario 16. d.

Tas iškilmės reųgte AmerL 
kos Lietuvių Kongreso Chica
gos Skyrius. *• .
/Dabartiniu laiku tas Skyrius 

'vykina aukų rinkimo vajų Chi- 
čągoje ir apielinkėse. Renką 
pinigus Lietuvos politinių Sį 
kinių ir? jų šeimynų. sušelpimui. 
? /ajus prasidėjo vasario 1 d., 
Jįr tęsis iki. vasario 16 d. Jis 
rus iškilmingai ųžbąigtas aųkš- 

' Mąu miįetose Nėprikįausomy- 
bčs iškilmėse.
| Cliorai, kurie buyo pąkvięstį 
■dalyvauti, iškilmėse, yra seka
nti: Clticagos Lįetuvių choras 
“Pirmyn”, Naųjps Gadynes 
Choras, Chicagos Lietuvių Vy
rų-choras ir LKM “Kanklių” 
choras.

1 (Į kalbętojus buvo, pakyiesti 
sekami ąsmenys:-:
'Drg. P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius, L. ITuseika nuo 
‘^Viriies^’ ir adv. Ęarratt O?- 
HdT'a, garsūs ųpijų advokatas, 
•daug pasitarnavęs lię.tųyiąms.

'T y' •. -'■■■'.■
i z Ęęngęjąį =-nutarė nėimŲ jo- 
■kios įžangos, pasiryžę sutrauk
ti kuo didžiausia minią pažan
giųjų Jietuyių į iškilmes.

Rengimo, komisijps prieša
kyj 6 ' stovi drg. J. Kundroška, 
Skyriaus pirmininkas, ir p. E. 
Mikužiutė-sekretbrč. J. Kun-1

Apie teismus bolševikų vadų 
kalbės Norman Thomas ir 
Albert Goldman Capitol tro
besy, 159 North State Street, 
vasario 14 dįeną, 3 valandą 
pipiet. . 

...... ..... .... . I
Ateinantį sekmadienį, vasa

rio 14 dienų, 3 vąįandą po-., 
pięt^ Capitol Building patal
pose, 159 North State street, 
Chicago, rengiamą nepapras
tai įdomios prakalbos. Nor- 
ipan Thomas ir Albert Gold
man kalbės apie teismus jau ■ 
įvykusius ir (Jąr ruošiamus 
buvusiems bolševikų valiams 
'Maskvoj,.

Kąip skelbimuose apie šias 
prakalbąs pažymima, kalbėto?- 
jai taipgi reikalaus teisės Le
onui Tro.ckiur užtikrintos prie
glaudos ir apsaugos toj ar ki
toj, svetimoj šaly. Jie reika
laus, kad butų padarytas ir be
šališkas tyripejupas kaltinimų 
atkreiptu prieš Trpcki.

Iš tikrųjų, šios prakalbos 
yrą vertos Juo platesnes pub
likos dėmesio;

Trockis, Zinpvjevas, Kame- 
nevas ir eilė kitų Rusijos bol
ševikų — ąrtimiūu^įai paties 
Lenino draugai ir Sovietų Ru
sijos kūrėjai. Kas su jais at
sitiko? Vienį jau sušaudyti, 
kiti yra ištrėininie, treti sėdi 
kalėjime ir laukia teismo. Sta
linas kaltina juos Rusijos par
davimu. Kiti mano, kad kal
tinamieji tik prieš Staliną ir 
jo kliką kovojo ir kovoja.

Tačiau teismuose kaltina
mieji netik prisipažino dary
tiems jiems kaltinimams. Vie
tomis, kur prokuroras pasiro
dė nepakankamai gabus, kal
tinamieji patys padėjo jam 
save kaltinti, ryškiau atžymė
jo savo nusižengimus, patys 
nėrė sau kilpą ant kaklo. Vie
nas kaltinamųjų, Radekas, sa
koma pareiškęs teisme: “Esu 
kaltas už visus suokalbius, net 
ir už tuos, apie kuriuos nieko 
nežinojau”. >

Muin& gyvenantiems Ameri
koj šitokie “prisipažinimai’ 
kaltei atrodo keisti. Juo la
biau keisti jie atrodo todėl 
kad dauguma kaltinamųjų bu
vo ir yra kur kas didesnių 
gabumų ir augštesnio inteli- 
gentišktimo, negu vidutiniai 
žmonės; kad jie yra per eilę 
nmtų> įgudę argumentuoti, 
prakalbas 'sakyti, minias su 
savim nusivesti, savo darbus 
pateisinti; kad dauguma jų 
Įyrą n'ę kąftą parodę ištvermę 
ir drąsą. Bet ve jie patys sa- 
ve skandina. 

« 'a , ■ . ”,4'

' Kokios yra priemonės, ku
riomis Stalinas, sulaužo valią 
senų, užkietėjusių revoliucio
nierių? Kąiię didelis yra troc- 
kininkų, pavojus Stalinui ir jo 
šalininkams, jeigu Jie galabiją 
žymiausius Sovietų respubli
kos kūrėjus? Ir pagalios — 
ar kalti teisiąinięji nusižengi- 
giinais, kuriais yra kaitinami? 

: Šie ir panašus klausiniai, 
tenka hiaųyti, bus paliesti pra
kalbose ateinantį sekmadienį 
Capitol trobesy, 159 North 
State street, 3 valandą popie- 
tų. Vertą išklausyti šių pra
kalbų. Įžanga lik 25 centai 
asmeniui.

ąrtįųiiausįai paties

Kvotimai valdžios 
darbams

~\
P. CHRUŠČIOVAS Išvertė K. AUGURAS

Paslaptis ir Kraujas
j

kaip 
mane.

Kongresmanas .A. J. Sabath 
prąnešą, kad Jungtinių Valstijų 
cįvilė tarnyba paskelbė kvotimus 
aplikantams sekamam darbui: '

BINDERY OPEBAtOR 
(HAND AND MACHINE) 
$.66 valandai.

Valdžios spaudos ofisas.
Aplikacijos blankas galima 

gauti iš distrikto direktoriaus 
naujame pašto trobesy Chicar 
goj. Jos tūri būti išpildytos ir 
priduotos ne vėliau kaip kovo, 
t d., 1937m.

droška, kuris yra ir Keistučių 
:ęiiubo pirmininkas, bus vaka- 

R.o vedėjas.

(Tęsinys) 
IX.

ANT PRAŽŪTIES
- RIBOS,

Tos valandos, tie įvykiai, pra
bėga, kaip akimirka. Aš bėgu 
iš kambario. Bet Marija Dia- 
man bando sulaikyti savo ste
bėtinai gražiomis rankomis:-

—Dėl Dievo meilės, nesijau
dinkite! — sako ji.

Tos išskėstos rankos, 
kokia užtvara. Minutę ji 
sulaiko.

—Ką jus darote! Leiskite! 
/ Aš atidariau duris ir tuoj vėl 
jas užtrenkiu.

—Kur ? Kaip pasislėpti ? Kur 
mano prięglauda? Nusileisti že
myn, ar bėgti į viršų?

Gal'votrųkčiais bėgu pakopo
mis. Čia ųįeko nėra. Nieko nė
ra nė aikš telėj e. žinomą, ne į 
apačią!... Tai reikštų čekistams 
pulti tiesiai į glėbį.

Aš bėgu j viršų. O, baisumas, 
o nusistebėjimas! Pakopomis 
žemyn bėga žmogus. Jis ar ne 
jis? Nejaugi tai — Feofilaktas 
Alekseevičius ? Kokiu budu? Ir 
kodėl jis visai į save nepana
šus? Be akinių, barzda nuskus
ta. Visada būdavo toks ramus, 
o dabar aiškiai rodo savo ner
viškumą.

—Sveikas!
I

—Sveikas! Kokiu budu jus 
čia patekote?

—Mus suuodė. Bėkime į vir
šų! Reikia pasislėpti.

Aš stipriai paitrąukiu varpelio 
‘rankeną. Atsidaro durys. Tai 
—generolo Anisimovo, mano ge
ro pažįstamo, butas. Drauge su 
Feofilaktu Alekseevičium įbė
game į virtuvę. Aš tuoj užraki
nu duris. Paskui bėgame per 
vieną, Litą, trečią kambarį, ei
name per miegamąjį, valgomąjį, 
svečių kambarį ir kabinetą. Ir 
vis užrakiname duris.

—Fu! O, Viešpatie!
Per priešakines duris mes iš

bėgame į tą pusę, kuri yrą nuo 
gatvės ir nusiritame pakopomis 
žemyn. Pro didelį langą, kuris 
išeina į gatvę, aš matau sargy
binį. Viskas baigta!... Aš bėgu 
pas namų sargą.

—Jus turite mus išgelbėti! 
J<ur norite, bet — paslėpkite.

Tasai kratosi:
■ .—Negaliu, nedrįstu, ar įąi 
galima? Jus. patys suprantate... 
Eikite L

Gaišti ilgiau nėra prasmės: 
viskas aišku: tas žmogus nepa
dės. Dievąi su juo! Bet, — o, 
laimė! —>iš kambarėlio kelios 
pakopos veda nežinia kur. Ar 
ne vis'vien? Mes nubėgame jo
mis į skiepą. Mano uoslė tuoj 
pajunta kvapų mišinį: muilo, 
skalbinių, purvų ir pelėsių kva
pą. Mes — skalbykloje. Pirma
me kambaryje prie lango stovi 
moteris sir vaiku. Ji neramiai 
žiuri į musų pusę. Mes ją iš
gąsdinome. Aš kreipiuosi į ją:
' —Išgelbėkite! Mus nori pa

gauti. Bet kur .paslėpkite.
Melsvos, geros akys sumišu

siai žiuri į mus. Vaikas verkia'. 
Lengvu* galvos judesiu ji nuro
do į kitą .kambarį. Mes šokame 
ten. Tai pusiau tamsi landy
nė. Maho akys tuoj pastebi vie
tą, kų’r mes turime pasislėpti. 
Durys aįsidaro čia į kambarį, 
o prie jų <— didelis įdubimas 
sienoje. Čia savo laiku buvo su
dėti cenįfcalinio šildymo vamz
džiai. M&s įsimušame į tą įdubi
mą ir sunikome kvapą. Greitai, 
nerviškai ir .aiškiai plaka širjis. 
Pįrmiausįa reikią', n.usraminti. 
Tyliau, tyliau!

—Ęęt ka$ čia? Aš girdžiu 
sujaudintus balsus. Jie artinasi. 
Aš nustatau:

—Dabar jie sargo kambaryje. 
Taip. Na, žinoma, sargas nieko 
nematęs ir nieko nežinąs. Tik-

rai taip... Dabar Jie bėga či 
Penkios pakopos. Tuoj atsid 
rys durys. Štai jau jie gręt 
Tai^> ir yra. Kodėl jie šaukii 
Gązdina... ar patys išgązdinti' 

—Praėjo čia"žmogus? O g 
būt ir du? Na', atsakyk! Vi 
vien nepaslėpsi. Surasime j u 
dugne. Ne adata — nepaslepi

1 Orą pripildo pikti keiksme 
Aš girdžiu, kaip jie greit past 
mia stalą, spintą. Girdžiu, ka 
nusirita lovis. Vaikas baisiai 
sją verkia. Kad nors pastai! 
tų mažiuko! Velniai Žino, k 
čia cjodąsi! Bet koks čia mai 
reikalas su tuo mažiuku? Ir k 
dėl jo reikia gailėtis, o man 
ne? Pagaliau, ką aš čia gal v

Staiga su didžiausiu trink 
mu ir bildesiu atsidaro durj 
Dabai- jie čia. Dvi kojų por 
tūpčioja' tiesiog prie mano aki 
Čekistai sako:

—Nejaugi jis į ^emę prasm 
go, ar ką? Keistas dalykai 
Buvo Vartaševskio bute. T 
jau visai aišku. Kur gi j iš di 

^go?
Kitas daro spėjimą:
—Gal būt, iššoko pro lang
—Negalimas daiktas. V: 

langai sveiki.
Mažiausias pasijudinimas, u 

atsargus kvėpavimas, vienatir 
rankos ar kojos pajudinimas • 
ir viskas baigta. Mano praž 
tis stovėjo prieš mane. Štai .

—Dieve, pasigailėk!
Kojos lėtais- ir tingiais žinį 

niais pasišalina. Kiekviena n 
nutė atrodo tarsi amžinybė. N 
jaugi išgelbėtas? Taip, išgell. 
tas! Bet ar ilgam?

■ Kažkodėl šnibždomis aš kr 
piuosi į Feofilaktą Aleksee' 
.čių.

—Gal jau galima išeiti?
-^Ar jus manote? O staiga 
—Na, kaip norite, aš einu. 
—Kur gi jus eisite?
Aš prieinu prie moters 

kūdikiu. Jos akyse vis dar <1 
bėra paslėptas pasibaisėjimas 

■ Aš sakau:
—Dievas jums atlygins už 

gerą. As irgi turiu motiną...
Aš glostau vaiko galvą. J 

žiuri į mane su pasitikėjimu 
maloniai.

—Kur pasislėpti ?
Moteris patraukė pečiai 

Mostelėjęs ranka, aš atsiduos 
likimui. Tegul įvyksta tai, k< 
turi įvykti! Pirštų galais eir 
pas sargą. Jis sėdi susimąstę 
bet, matyti, ramus. Jis dagi n< 
žiuri į mane. Aš jį supranti 
kažkoks., nepažįstamas įbėg 
prašo paslėpti, sudrumsčia r: 
mybę, stato į pavojų jo gyv> 
bę, žmoną, šeimą... Visai neti 
ralus dalykas, kad jis nepatei 
kintas. Aš nedrįstu dagi kreij 
tis į jį.

Jo žmoną aš prašau:
—Nurodykite kampą, skyli 

duobę, pakraigę, — ką norite!
Ji neigiamai purto galvą. A 

išeinu iš kambario ir žiūriu p 
pakopomis.

—Nejaugi laimikis? Rodos 
— taip! Dar nebuvo lemta žu 
ti! šį kartą laimingai baigsis.

(Bus daugiau)

DETROITIEČIAI!
‘“NAUJIENAS”
NUSIPIRKSIT

Sekamose Vietoje:
M. BALCHUNAS,
1308 VVestminster.

•'
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Triangle News Coropany
MICRIGAN & GBISWALD

Skelbimai Naujienose 
'nn^a naudą dėlto, 

uąčios Naujienps 
yra naudingos.
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Iš VANDENS KYŠANTI DALIS KELEIVINIO LĖKTUVO, KURIS, BĘSILEISDAMAS AIRPORTAN,
nukrito į jurą ir paskendo prie San Francisco. Lėktuve buvo vienuolika žmonių. Visi žuvo. Ikišiol tęsti- 
rado trijų žmonių kunus. Lėktuvas krito vandenin lokiu smarkumu, kad jo didesnė dalis buvo sudrasky
ta į šipulius. Naujienų-IIN Photo

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ

Į' LEIDIMUS VE
DYBOMS

U' ,

John Dabro\yski 26
Pearl Messner, 22m.

Eam Aįipkąs 45 m. ir 
CuTsio, 27 tn.

(įlepi Bright 24 m. ir

Iškeltos skiryboms bylos
Justina MHinįs vs Ladiąlan 

MiUnis.
Ida, Filąs: vs Robert Filas.

m. ir

Helen

reikia prisiminti ir apie Julės 
Sadulienes tėvukus Nastaziją 
ir Tarną Kuliešius. Jie yra be
ne pirmieji Roselande gyVenan- 
ti laisvamaniai. Jiems teko gir- 

; dėti visokių užmetinėjimų iš ti- , 
kinčiųjų pusės vien tik'dėl to, 
kad jie buvo laisvi žmonės. Bet 
jie vedė gražų ir pavyzdingą nedėlios rytą, svečiai tebebu 
šeimynišką, gyvenimą, už ką ir' geram upe. Vis ba siau prac

lė, graži kaip lelija. Links 
gėrisi savo tėvukų švenčia 
jubiliejumi, vėlindama ji< 
sulaukti dar iškilmingesnio 
metų auksinio jubiliejaus.

K. Kairi, ~ chorvedis

Gaidžiams pradėjus giei

Naujienų Pavyzdingas Vakaras Birutes choro vedėjas, pianu a- 
kompanavo įžymesniems artis
tams.

Iš RatelieeiiĮ

Rengėjų pastangos nenuėjo veltui: publi
ka labai patenkinta

Pereitą sekmadienį pasekmin
go Naujienų vakaro triumfą 
demonstravo susirinkusi pa
tenkinta publika. Vakaro ren
gėjai pridėjo daug gerų norų, 
darbo 
ęiaus 
nuėjo,
kuriniai visiems 
nes 
dovanojimas tą pareiškė.

ir rūpestingumo, te- 
jų pastangos, dykai ne

išpildytieji programo 
labai patiko,

gausių aplodismentų ap-

žauts tembro lyrišką soprano. 
Nors truputi ir nedrąsiai, bet 
gana gerai išpildė abi dainas. 
Jaunai dainininkei linkime pasi
sekimo. Josephine Aleksaitė ga-; 
bi šokėja, išsilavinusiu liuosumu 
ir miklumu energiškai pašoko 
kelis ispaniškus šokius.

Praną Jakavičių išsiilgusi pu
blika sutiko graųsmingu? ploji
mu. Pasirodęs du^kartus progra
moj, įspūdingai sudainavo ke
turias sunkias arias. Publika jį 
tinkamai įvertino. Praną Jaka
vičių gamta apdovanojo gražiu, 
galingu baritono balsu ir pa- 
geidaujamopiis artizmo žymė
mis.

Programą baigė gražia daina 
RockforcFo kvartetas.

Šokių orkestrą buvo vadovau
jama Jurgio Steponavičiaus.

t •

Valeria Bruchas

Šiandien laidos Town 
of Lake lietuvi Joną 

' taurina1 ■ z f

Velionio giminės prašomi 
atsišaukti

Ramys). Artistinė 
įdomi, susidedan- 

kontrasttfojančių 
Vaidintojai vienok 

mokėjo

Lulu Raben-Misevičienė, pro
fesionalė smuikininkė, pasižy
mėjusi lietuvių ir svetimtaučių 
tarpe pilnai užsitarnauja įgytos 
vertybės vietą. Jos griežimas 
pasirinkusių sunkių kūrinių, at
sižymėjo grynumu, įvairumu, 
teknišku gabumu ir kilniu mu4zi- 
kališku stylium.

G. Gedraitienė

Gerai Pastatyta Komedija
Programo ^pirmoji dalis: Vie

no veiksmo komedija “Uošve į 
Namus—Tylos Nebebus”. Pa

prašyta S... Komedijos turi
nys humaniškas, intriguojantis 
ir juokingas. Scena pritaikin
ta tikrai su skonių. Charakte
ringa komedija ideoliškai su
vaidino parinkti asmenys. No
ra Gugienė (Morta Kumštienc, 
uošvė) Petronėlė Mileriene 
(Emilija Ramienė) Adelė Nau
sėdiene (Katrė, tarnaitė) Bro- 
nislavas Liudkevičius (Grigas 
Rainys, dėdė) ir Algirdas Ru- 
lis (Zigmas 
kombinacija- 
ti iš penkių 
charakterių,
be jokių svyravimų 
suteiktPTndividūalizmą, jų lais^ 
vas lošimas^ sdkurė kiekvieną 
skirtingą tipą. Vaidybiniu at
žvilgiu trukumo nesimatė. Vai
dintojai nors mums matomi ne 
pirmu syk, ant tiek stipriai 
užsirekomenduoja, kad pasi
lieka tie patys kokius jau aukš
čiau pažinome. *

Naujienų redaktoriui, P. Gri
gaitis pasakė trumpą, įdomią 
kalbą ir geriausiais linkėjimais 
pasveikino susirinkusius sve
čius. Fotam sekė antroji dalis 
programo.

Gražus Balsai
Koncertinė 

atidarė Boyfcford’o kvartetas, 
B. Simaitiehė-soprano, O. Sin
kevičienė- alto, J. Bacevičius- 
tenoras ir T. Stružas-baso. Ma
lonus svečiai gražiai dainuo- 
Kvartetas gerai išsilavinęs ir su- 
Kvartetas gerai išsilavinęs ir su
sidėjęs iš gražių balsų. Genija 
Lukas padainavo dvi dainas.

dalį programo

Genovaitė Giedraitienė, apart 
abelno muzikališkumo taippat 
savinasi brangią, įgimtą davaną. 
Jos balsas, ypatingai gražus,, 
turtingas, lankstus ir tyras kaip 
krikštolas, žavi ir jaudina klau
sytoja.
Titania” iš 
muzika “Thomas 
lengvai išpildė. Taipgi s įdaina
vo Puškino “Ne poi krasaviea” 
muzika Rachmaninoff’o. Jonas 
Byanskas talentingas ir gabus

T0WN LAKE.—Jonas Lauri- 
nas, ‘ 45 m. amž'.aus, gyvenęs 
4119 S. Ashland Avė., staigiai 
susirgo vasario 3 d. Buvo sku
biai nuvežta's į kauntės ligoni
nę, kur tą pąčią dieną ir mirė.

Laidotuvės ' bus šiandien,1 
vas. 12 d., 10 vai. ryto iš Eu- 
deikio koplyčios, 4605 South 
Hermitage Avė., į šv. Kazimie
ro kapines. \ ■ ■ ■ ■>

Velionis paliko žmoną Domi
cėlę, kuri gyvena Lietuvoj. Chi-, 
cagoj palikęs ir daugiau gimi
nių, kurie yra' prašomi tuoj aus 
atsišaukti pas laidotuvių dir. 
Eudeikį sutvarkyti velionio 
laidojimą ir jo paliktą turtą.

Miner — WPA direk 
torius

Nelengva ariją “ Esu 
operos “Mignon” 

puikiai ir

įšikndie yra visų gerbiami.
Prieš 25 metus, kada N. ir 

T. Kųjiešių. duktė Julė apsives 
de su Petru Šadulu, jie ėmė 
civilį šliubą kaipo laisvi jau- 
■nuoJiai, žengią į šeimynišką 
gyvenimą laisvai, čia irgi blo
gos y-'ąlios tikintieji žmonės žiu
rėjo su pąnieka j ląisvų žmo 
nių porą, katra suko sau gy- 
.venimp gus tą be bažny čios ir 
kunigp pągeįbos.

25 metus atgal
Tai įvyko anais laikais prieš 

dvidešimt penkis metus, kada 
laisvų lietuvių Roselande buvo 
mažai, šeštadięnio vakare pp. 
Sadulų namuose švenčiant 25 
m. šeimyniško gyvenimo sukak
tuves dideliame būryje jų sve
čių buvo visokių pažiūrų žmo
nių. Visi pp. Sadulams vėlino 
malonaus gyveninio.

j Į laisvų, žmonių gyven'mą 
šiandieni kitaip jau žiūrima.

Malonus reiškinys. Priešaky
je svečių sėdi Jubiliantai,* Julė 
ir Petras Sadulai. šalę jų vie
noje pusėje sėdi Julės tėvukai, 
kurie jau baigia' eiti prie 50 
metų šęimyniško gyvenimo. 
Nors jau gerokai pasenę, bet 
pilni linksmumo, pilni energijos 
ypatingai N. Kuliešienė. Myli 
pasišokti ir dainuoti.

Antroje pusėje sėdi pp. Sadu- 
Kalbant apie J. ir P. Sa'dulas lą duktė Jule, 21 metų jaunuo-

Victo-

2col hand. Naujienai Pavyz
dingas Vakaras

lai Švente SidabrL

r ■ 1

Sjii tėvais bępę pirmieji laisva
maniai Roseįande

Praeitą sekm., vas. 7 d., L. I. 
1. Neprigulmingas Ratelis 
turėjo mėnesinį susirinkimą 
Mildos svetainėj. Įstojo du nau
ji nariai, Į rezignavusio' finansų 
raštininko vietą tapo išrinkta! 
p-lč Elena žasytaitė, viena iš<p| 
.pirmesniįjų ir veikli narė. Tarp 
ko kito ntitarto draugiškas su-1 
eigas—pasilinksminimus turėti 
kas sekmadienis toj pačioj Mil-! 
dos svet. 3 vai. p. p., 3142 So. I 
Halsted St. Be to rengiamės 
prie didelio ir gražaus lietuviš
kų, šokių ir ^aidimų vakaro kovo 
6 d., HąĮĮywood svetainėje. Bi
lietus jau gauti pas vi
sus rąteliečius. —-Narys.

ROSELĄND. — Sęiįi Rose- 
lando veikėjai, plačįai žinorųi 
'roselandiečių tarpę laisvų pa
žiūrų žmones yra Julė ir Pet
ras Sadulai. šeštadienio vakare, 
vas. 6 d., sa'vo namuose, 10518 
Lafayette St., turėjo susikvie
tę didelį bur|i giminių ir drau
gų, virš $0' žmonių, kurie buvo 
vaišinami ir mylimi visokiais 
skanumynais.

Laike vakarienės pasakyta 
Jjulef ir Petrui Sadulams daug 
širdingų velijimų jųjų šeimy
niškame gyvenime.
Tėvai ^tebegyvena Roselande

sus rateliečiūs.

Sužalojo Koją

Pereitą šeštadienį, vasario 6 
d., Antanas Zehon—Zalągėnas,. 
plačiai žinomas biznierius, 
draugijų darbuotojas ir senas 
^Naujienų” rėmėjas 
damas 
langą
krito j, .‘atit ' 
ko j e kulnies

b.etaisy- 
dnrų. 

slydimo 
Pase-

Jungtinių Valstijų senatas 
užgyrė Charles E. Minerįo pa
skyrimą Illinois valstijos W. 
P. A. administratorium. Vald
žia paskyrė Mineri adminis
tratorium, kai iš tos vietos re- 

I-V’ L • '

zignavo Robcrt Dunham, Chi- 
cagos' parkų tarybos prezi
dentas.

aukštutinių 
nuo koptų

grindų.
kaulas sprogo

į kelis šmotus. Gydytojas sako 
Antąnui, kad jis turės būti lo
voje virš 8 savaičių, tai reiškia, 
šią žiepią Antanas nevaikščios. 
Draugaį ir pažįstami prašomi 
aplankyti' Antaną ^alageną, ;o 
ypatingai nariai “Chicagos Lie
tuvių * Draugijos ir Dr-tės ir. 
Si.‘s-o Brolių ir Seserų Lietuyių, 
Ligonis randasi savo namuose, 
7132-7134 S6. Racine Avė. Tel. 
Radcliffe 9399. <

Kor,esp

V kainos kįlą. Sehsacinis
ĮĮ M ffl W JF X atpiginimas kainų pats mus Vasario 

* ’ _________ debesio išpardavime. Pirkit nupi
gintomis kainomis, lengvais išmo-

Į/raži narni.Užganėdinimas' garantuotas arba pinigaikojiniais.
sužinokit apie įpusų kainas pirmiausiai.

Central District Furniti
f JOSEPH JOZAITIS, Mgr.

3621-23-25 So. Halsted Street,

Atsilankyki!

Phone Boulevard 0987

jo moterys dainuoti visų k 
bak nustelbė, štai pasigirs 
balsas northsidiečių chorvedž 
K. Kairio, kuris pasirodo i 
tavo naujai suorganizuotu ch 
tus užtraukdamas: “Ar aš it 
,sese, nesakiau”. Ir taip pa 
darė vienas didelis chorai. X 
si linksmus, visi dainuoja k 
įsimaišo V. Kairiene, įsikim? 
Kl. Kairiui į rankovę ir patai 
jam važ uoti, nes jau prade* 
rodytis dienbs š/iesa.

»
Ir taip buvo maloniai nakl 

praleista, pp. Sadulų namuos 
N^rs nenorom^ turėjome ta 
Li sudiev- šeimininkams, 'Ačiū 
darni jiems už geras vaišt 
Baigdamas vėlinu. J. ir P. Sad 
lams laimiajai sujaukti auki 
nio jubiliejaiūs. .—Evetys.

Remkite tuos, kui 
garsinasi 

■‘NAUJIENOSE”

m t* o*

Palengvinimas
drebinančių. -
neuralgijos skausmų •— 

gaunamas tuojaus.
PAIN-EXPELLER

bonkutč tik 35c. ir 70fi. 
visose raistinėse.

w <» h t o r i m o u s
Lt N i M E H T

_ _ J- I
U 1^81 eL rC Jmk Lm

★ FOOD STORES ★
d- ‘ ‘ . »• ________________ ________

T

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

IŠPARDAVIMAS!
Penktadieni - šeštadienį, Vasario 12 ir 13, 1937

BIG HIT
EVERYDAY

No. 2 
ken. 27c

BIG HIT C. G.
K0RNAI 
UNIVERSAL 
PYČĖS

No. 2 
ken.

No. 1 
ken.

27 c
27 c

4 SVARO 17o
I PAKELIS ■ ■ w 

UNIVERSAL

4 SVARO/4 
. 1 BLĖKINĖ lUU 

NUGGET
FRUIT COCKTAIL

2n». i 27-
ken. fc ■

SŲNNY £ANE

CUKRUS 5 sv. pak. 28c
SNIDER’S CATSUP

2 8 unc. bonkos 190
2 14 unc. bonkos 270

FIĘST ROW E. JUNE

3' No.. 2. kenpi 27ę

NORTH EAST 
TOMATO JULCE
FAIĘPLAY — 
SARDINKOS

ARK SPECIAL
į ŠPLNAKAI ................   3 No. 2 kenai 270

SELK1RK BARTLETT
GRUŠLOS ......... ................  2 No. 1 kenai 270
SHAEVER
GRAPEFRUIT .............. 2 No. 2 kenai 250
PHILLIPS MAIŠYTOS
DARŽOVĖS ........... ........... 2 No. 2 kenai 190

2' Iii nnc. dž
TOMATO SAUCE

UNIVERSAL RAUDONAS

SALMONAS ken. 230

uz
PUIKUS—RIEKUTĖS AR KRUŠTAS
PINEAPPLE ............... ,2 No. keliai

PAUL SGHULZE BISOUIT COMPANY
\ ■’ .* , f* 'j- *, ♦ -■■■«, • v ■ * N-

OBAN.GK CREAM >
SANDVVICH COOKIES

1 SVARAS 17c

PAįUDISE MALTJGD

UNIVERSAL PLYNA ar 

DRUSKA .... 2 2 sv.

CALUMET RAUGINTI

AGURKAI 32 unc.

1ODIZUOTA
> ■

p ak. 150

dž. 170

RAPINWAX ... ............................ įf rolės 150
ŠLUOTOS Extra stiprios .........  430

: STALEY’S ( UBE
[ KRAKMOLAS ............................  2 už 170

SUNBRITE CLEANSER .................. 3 už 130
KELS NAPHTHA MUILAS ........  5 už 230
FELS NAPHTHA CHIFS....... Di<L pak. 190

HADDOCKS s v. 190

MATYKITE MUSŲ MĖSOS 
DEPĄRTAMENTA

. a sv.
CALU-ORNIJOS ORANŽ1A1 Tuz. 39ę
MORKOS ............................... Pundelis gg
SALERIAI

COTTAGE CHEESE

2 pundeliai. 170
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Daro Naujus Pageri 
nimus Chicagos Lie 

tuvių Auditorijoje
Baigia Įrengti Gražų Poilsio 

Kambarį Moterims

Kiek laiko atgal atremonta
vusi salę ir bar-kambarį, d a-1 
bartinė Chicagos Lietuvių Aut 
ditorijos valdybą—šėrininkų
komitetas, daro naujus pageri
nimus.

Šią savaitę bus pabaigtas di
delis ir gražus poilsio kamba
rys moterims. Tam tikslui bu
vo išgriauta buvusioji garder
obą ir ofisų kambariai, kurie 
randasi antrame aukšte.

Kambarys bus papuoštas 
veidrodžiais, minkštomis ' kėdė
mis ir foteliais, taip kad mo
terys laike pertraukų “turės 
kur pasidėti’” ir kur nosis pa
pu droti.

Tais pagerinimais pirmiau
siai pasidžiaugs “Birutė” cho-

s, kuris Sj sekmadienį, vasa
rio 14 d., rengia ten savo pa
rengimą, ir Amerikos Lietuvių 
Kongreso Chicagos skyrius. 
Vasario 16 d., Auditorijoje 
įvyks tos organizacijos rengia
mos nepriklausomybės iškilmės.

Nacionalė Ryžių 
Savaitė

Ryžių augintojai ir jų išdir
bėjai paskelbė šią savaitę “na- 
cionale ryžių savaitę”. O kad 
visuomenė apie tai ko geriau
siai galėtų patirti, jie pasinau
dojo laikraščių ir radio patar
navimu ir paskelbė specialų 
ryžių išpardavimų daugybėje

JAUNOJI MOTINA IR TĖVAI

I

' ■ JUM

12 METŲ BUSIMOJI MOTINA, MRS. LEONĄ BAC- 
KUS, gyvenanti Watertown, N. Y., su tėvais. Jie tvirtino, 
kad mergaitė yra 18 metų, bet gimimo dokumentai ro
dė, kad ji tik 12. Už mergaitės amžiaus klastavimų ii* 
melagingus liudymus, tėvai buvo patraukti atsakomy
bėn, Bačkienės vyras, Stanley Bačkus buvo suimtas, vė
liau paleistas po $1,000 kaucija, už krimirralį prasižen— 
girnų prieš žmonų. Naujienų-Tribune Pohto

Pikietuoja Chicagos 
Viešbutį Jau Trečius 

Metus
Edgevvater Beach Hotel neno

ri pripažinti unijos

atiduotų valstijai visus tokius 
pinigus, kurie yra išgulėję 
bankuose po dvidešimtį metų 
ar ilgiau ir kurių per tų laikų 
savininkai neieškojo ir nerei
kalavo.

>

.Reiškiama betgi abejonės, 
ar legislatura praleis šį bilių.

Pradėję 1*934 metate, du pi- O dar reiškiama abejonės, ar 
teismai pripažins bilių atatin
kamu konstitucijai, jeigu jis 
ir taptų įstatymu. %

Kalbami 15, milionų dolerių 
susidaro daugumoj iš smulkių 
pinigų sumų, kurias atsiimti , 
savininkai nebenori. i i

kietininkai tebepikietuoja Chi
cagos turtuolių viešbutį, Edge- 
water Beach Hotel. Jie nešio
ja ant pečių parašus, “This 
Hotel Is Unfair to Organized 
Labor”.

Viešbutis griežtai atsisako 
pripažinti uniją, ir trečius 
tus pikietuojamas, nenori 
siduoti.

Edgewater Beach Hotel
ouošnus Chicagos aristokrati
jos centras, ktfr baliavoti su
drinka miesto pinigiški didžiū
nai. *. ' t

me-
pa-

yra

Vaikas:—Musų mokytoja sa
ko, kad žmogus iš dulkių paei
na. . \

Motina:—Taip, vaikeli! *’
Vaikas:—Aš mačiau, kad po 

tavo lova daug dulkių, tai gal 
atsiras ten žmogus?

A
Klausimai Ciceros 
Trims Parapijo- 

nams
Ciceros trys parapijonai svar

sto dažnai bažnyčios klausimus. 
Tai gal jie teiksis paaiškinti 
klausimus kurie kvaršina mana 
galvą.

1- mas: Kada Kristus gimė, 
kokią dieną ir kokiame menėsė- 
je? .

2- ras: Iš kokių karalysčių 
buvo tie trys karaliau kurie ap
lankė Kristų Betliejaus staine- 
lėj?

Man teko nugirsti, kad Kris
taus gimimo diena\yrR sufabri
kuota, o gai taip pat ir Kristus!

Aš buvau užklatisęs “Kris
taus Karaliaus Laivo” daktarų 
teologijos, tai jie man davė to
kį atsakymą: tais laikais, kada 
Kristus gimė, visi daktarai teo
logijos buvo nemokšos ir nepa
liko nei kokių raštų, tad ir da
bar nič nįeko nežinoiųa apie 
Kristaus gimimą.

-“Kristaus Karaliaus 
Laivo” Skaitytojasv

Garfield Park
Susitvėrė laismanių kuopa

Vasario 7 dienų 1:30 valan
dų po pietų patalpose adresu 
4039 West Madison Street įvy
ko susirinkimas reikale lais
vamanių kuopos. Susirinki
mas šaukta iniciatyva dd. J. 
Yukniaus ir L. L. Pranckaus, 
bendrai su veikliaisiais laisva- 
manių 1 kuopos nariais.

Išdi$kųsavUs klausimus, su
tverta Laismanių kuopa 3-eia. 
Išrinkta kuopos valdyba: pir-

.. ......................... .. I'“* — — *........ ......................................................................

mininkas J? Yuknis, raštinin
kas J. Gručas, iždininkas, J. 
DoVidpnis. Valdyba susideda 
iš veiklių darbininkų judėji
me žmonių. Kooperuodami su 
valdyba tikimės išauklėti kuo
pą į didžiausią ir veikliausią 
Chicago j. v

Kylo klausimas, ar mes, lai
svamaniai, pasitenkinsime vien 
laisvamanybės skleidimu. Iš- 
diškusuota klausimas ir prieita 
išvados, kad mes,
niai, turime dalyvauti visuose 
svarbesniuose darbininkų ju
dėjimo įvykiuose. Pakelta

iKeistutietis 1937 metais privalo 
prirašytė nors po vieną narį, o 
metus baigiant kliubas turėtų 
'apie 3,000 narių. Taigi pamė
ginkime. •

XXX
Teisybės Mylėtojų Dr-tė sto

vi 3-oj vietoj. Dabartiniu laiku 
turi apie 600 narių, šiemet su
kanka 40 metų nuo Dr-tės susi- 
tvėrimo.

Nutarta, kad 1937 metai b is 
jubilėjiniai metai. Yra paskelb
tas vajus naujų narių, prirašy
mui. Pažiūrėsime kaip teisyble- 

klausimas apie Amerikos Lie- čiai pasirodys ir ant kiek Dr-tė 
tuvių Kongreso Demokratinei paaugs 1937 metais. Beje, jau- 
tvarkai atsteigti Lietuvoj. Tam 
reikalui suripkta $5. Aukavo 
po 50 centų ^ic: J. Bručas, J. 
Klastauskas, J. Yuknis, A. Ma
ziliauskas, A. Matukas, A. ZaT 
luba, J. Kučinskas; po 25 cen
tus aukavo: J. Jukelis, V. Vit
kus, M. Dovidonis, M. Kaziu- 
nas; J. Misevičia aukavo 30 
centų, A. Baduga 20c.

ši.«auka ne paskutinė.
Laisvamaniai mato reikalą 

visur Garfield Parko lietuvius 
sutraukti į 3-čią kuopą. Musų 
kolonijoj randasi -senų darbi
ninkų judėjimo veikėjų: ne
būkite nuošaliai, bet stokite 
bendram darbui. Dabartinis 
momentas yra labai svarbus. 

Apie kitą 3 kuopos susirin
kimą bus pranešta .spaudoj.

*1,250,000 nukenteju- 
siems dėl potvynių

Iki trečiadienio, vasario 10 
d., į Chicagos raudonąjį kry
žių suplaukė jau $1,250,000 
nukentėj tįsiems dėl potvynio 
šelpti,

I

laisvama-

nuoliai jubilėjaus laiku bus pri
imame be įstojimo mokesčių.

XXX
Man būnant tiJos pašalpinės 

organizacijos ligonių K prižiūrė
toju prisieina pergyvent daug 
patyrimų. Pasirodo, kad didelis 
nuošimtis ligonių serga taip va
dinamu širdies liga. Aš patar
čiau fraternalėms draugys ėms 
instruktuoti savo gydytojus, 
kad jie naujus narius - egzami
nuodami kreiptų daugiaus aly- 
dos ir tokius žmones ir nepri
leistų įstoti į draugystes.

—Steponas

Margos Mintys Apie 
Viską

IŠLOŠK $100,000
PRADEK TUOJAU

Išlošk laimę Old Gold 
Konteste

Jus galite išlošti vieną iš 1,000 
piniginių prizų sudarančių $200,000 
sūnų. įstodamas i Old Gold Kon
testą. Kontestas tik ką prasideda ir 
susideda iš paveiksluotų mjslių spren
dimų. Pradėk tuojau. Neatidėliok. 
Nueik pas artimiausj cigaretų dy- 
lerj ir paprašyk Old Gold oficialių 
Paveksluotų Mjslių DYKAI kartu 
su visomis taisyklėmis ir, kontestą 
liečiančiomis, smulkmenomis. Seki
te instrukcijas atidžiai, švarumas 
nesiskaito. Nėra čia jokių triksų nė 
gaudvmų. Vien tik gabumas laimi, 
čia jūsų proga visam amžiui tur
tingu pasidaryti, a£iu Labiau-Su- 
švelnintam OLD GOLD. Dabokite 
Naujienas dėl tolesnių pranešimų.

Skelb.

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV 
NINKAMS PRANEŠIMAS

Ryžiai tai seniausiai žino
mas maistas. , Tai ne vien gar
dus, bet ir aukštos vertės mai
stas. Ryžius galima įvairiais 
budais valgyti ir kas kartas 
tų būdų išiandama daugiau 
ir daugiau. Re to, žiūrint iš 
kainų, kokiomis jie dabar par
siduoda, tai yra ir ekonomiš
kiausias maistas.

Gi Midwest Stores savinin
kai pilnai pritardami šiam 
vajui užpirko net trisdešimts 
tris tonus ryžių ir rengiasi per 
šį specialų išpardavimą juos 
išpardouti. Išpardavimas pa
skelbtas visose Midwest Stores 
krautuvėse. Jie tą gali vi
suomet lengvai padaryti, nes 
jie perka po daug tiesiai iš 
gamintojų ir dirbtuvių. Tuo 
būdu {Mirkant, sutaupoma daug 
ir todėl gali savo pirkėjams 
perleisti žemomis kainomis.

Tik pažiūrėkite Midwest 
Stores skelbimą, kuris šian
dien telpa Naujienose ir įsiti
kinkite, kad čia prekės yra 
geriausios ir puikiausios verty
bės, specialiai žemomis kaino
mis. Skelb.

Lietuvių Tautiškos 
Kapinės

Iš Birutes
Lietuvos nepriklausomybės 

paminėjimas

Vasario 16. dieną 1918 metų 
Lietuva buvę paskelbta kaip 
nepriklausoma valstybė. Vasa
rio 16 yra lietuvių tautos šven
tė. “Birutės” choras ateinan
tį sekmadienį, vasario 14 die
ną auditorijoj savo parengime 
tinkamai šią lietuvių tautos 
šventę paminės, išpildydamas 
jai pritaikytą programą.

Operetė “Sveikam ligą 
neįkalbėsi”

, Pirmoj programo daly bus 
suvaidinta graži operetė “Svei
kam ligą neįkalbėsi”, ši ope
retė turėjo didelį pasisekimą 
Lietuvoj scenoj. Ji, turi gra
žią muziką ir komišką turinį. 
Gabus režisierius priruoš ją 
scenai, t. y. Genovaitė Giedrai
tiene. Muziką ir dainas SU’- 
mokino gabus pianistas “Biru
tės” choro vedėjas Jonas Bi- 
janskas. Jau iš anksto galima 
tvirtinti, kad operetė bus tin
kamai scenoj pastatyta. a

Vaidintojai ir dainininkai 
vadovaujančiose rolėse yra: 
Agutė — Genovaitė šidiškiutė- 
Giedraitienė; Jonukas, Agutės 
mylimasis — Antanas Kamin
skas; Simas, suktas ūkininkas 
— Paul Mileris, Chicagos Lie
tuvių Draugijos finansų raš
tininkas; Jokūbas, Simo sū
nūs — Bruno Bruknis-Brooks.

Antroj programo daly “Bi
rutės” choras suteiks klausy
toj afns daug gražių dainų; 
taipgi bus Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimas.

“Birutė” visus savo rėmėjus 
ir dailės mylėtojus kviečia at
silankyti į šį parengimą atei
nantį sekmadienį Lietuvių Au
ditorijoj. — P.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS!
PETNYČIOJ IR SUBATOJ, VASARIO-FEB. 12 IR 13 

“Midwest Stores’?, Krautuvėse 
■ PIRKITE DABAR, KOL KAINOS'TEBĖRA ŽEMOS!

■..."'.T?

ŠVIEŽUTĖIAI No. 1 KOKYBĖS
kiekvienasK i 3 u siu a i inis tu?

“MIDWEST” PUIKIAUSI KIAUŠINIAI Kartonuose Tuz. 29c

25c

Keistučio Kliubas, antra iš. 
geriaus stovinčių Chicagos fra-' 
tęrnalių organizacijų, pratęsė 
naujų narių prirašymo vajų. Iš 
karto vajus eina labai silpnai. 
Keistutiečiai turėtų subrusti ir 
smarkiau veikti. Kiekvienas

Jeigu jums stokuoja OLD GOLD 
CIG ARĖTŲ Paveiksluotų Mjslių 
ir • j Old Gold Cigaretų kontestą 
{stojimo formų, prašome praneš
ti ‘mums telefonu.

Pastebėtina, kad yeik*nėra jo
kios galimybės krautuves aprū
pinti pilnu Paveiksluotų Mjslių\ 
kiekiu, ar išanksto nuspėti kiek

kurios krautuvės pirkėjai galėtų 
jų pareikalauti. Todėl jūsų pačių 
pastangos Čia daug padės. Gi 
mes. gavę iš jūsų pareikaląvimą, 
pasistengsime juos pasiųsti su 
specialiu paslu.

Be to, leiskite mums priminti 
tai, kad niekuomet krautuvėje 
nebūtų ir Old Gold Cigaretų sto
kos, laikykite pilną jų išteklių.

1739 So. Halsted St
Telefonas CANAL 8500

Chicago, III

LIETUVIŠKOS TREJOS OEVYNERIOS
t

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

best •

MILTAI 5 99c
- " ■ --------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------

/'^TTTZ'IDTTCJ & H” arba “DOMINO” O 1 svaro 4
LL AKU0 POWDERED arba BR0WN pak. I WV

sv. ken. 20<
2, bjek.

“St. Regis” Baltoji TUNĄ ŽUVIS ' ^’s kenai
..... sv. 15£

3 už 26c

RAUDONAS SALMONAS “Įcfeberg Brand” 
“Midwest” Importuotos SARDINKOS

PERCH FILLETS Be kaulų ir odos

tomaitės
“CAMPBELL’S SCOTCH BRCTH arba BEAN WITH BACON
NAUJOS SRIUBOS.... ............... 2 kenai 17c

CAMPBELL’S” TOMATO JŲICE 14 ųnc. kn. 3 už 22*
“MIDWEST” GOLDEN RANTAM"KORNAI No* 2 kenai 15c

“COMET” RYŽIAI Baltagalviai lzsv. pak. 2 už 19c

■■ ’

B

International Wine&LiquorCo
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 
PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

- i zr- ♦<

•Zt \ .K,

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS-ALFABETO TVARKOJE 

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojam r susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastu daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko įeškoL pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Gia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.
III           ——        I II......—" 'l-l ■■ — ■"■I

Sausio 24 dieną įvyko visuo
tinas Lietuvių Tautiškų kapi
nių lotų savininkų susirinki
mas. Buvo renkami nauji direk
toriai; išrinkti tie patys, išim
ant vieną, būtent P. Daubatą. 
Jo vieton išrinktas Kazimieras 
Stuparas. * - *

“Sandara” rašo vasario 5 d.j 
buk norėta pakišti koja p-nui 
J. Balčiūnui ir išstumti jį iš 
direktorių tarpo. Bet juk ir 
daugiau direktorių rinkta tą 
dieną, tačiau jais “Sandara1’ 
nesirūpina. Mat, ne jos plauko 
žmonės. O gal “Sandara” nori 
įvesti smetoninę diktatūrą Lie
tuvių Tautiškose kapinėse?

Bet to ji nesulauks. Jau per 
dvidešimt penkis metus buvo 
renkami direkt. kas šeši mė
nesiai; jie bus renkami ir atei
ty. Lotų savininkai žino kas gų, kuriuos savininkai užmir- 
verta išrinkti, tuos ir išrenka. §0, 
Lietuvių Tautiškos kapinės iki i Praėjusį trečiadienį atsto- 
šiol mokėjo tvarkytis, mokės vas Charles Weber įnešė Illi- 
ir toltefu.

—Loto Savininkas

$15,000,000 užmirštų 
pinigų

Chicagos bankuose, sakoma, 
randasi $15,000,000 tokių pini-

nois valstijos legislaturoje bi- 
lių reikalaujantį, kad bankai

“MTDWEST” ROYAL ANNE ! j ’
VYŠNIOS No. 2 kenai 20c Į
“Shurfine” Riekutės MORKOS No. 2 ken. g už Į9č Į 
“Midwest” ŽELATINO DEZORTAI ......  3 pak. Į3t
“TASTEWELL” C.ALIFORNIJOS
PYČES.... ....... .. . . Dideli 2^/2 kenai 47c

. 2^2 kenai $80
“CAMPFIRE” Marshmallows sv. pak. 18c 
TENAS Be grūdeliu GRAPEFRU1T Dideli 3 už 110 
“jERSEY” SALDŽIOS BULVfiS ...

BLUE WINNER” APRICOTS

____________________ ,_______________ 4 '■■■ 21c
“OCTAGON” VEIDO MUILAS 3 už 13ė
“OCTAGON” SKALBIMO MUILAS did. šm. Ujž 14C 
“OCTAGON” CLEANSER .... ................. . 3 šmot. 14c

did. pakeliai 18.^“OCTAGON” SOAP CHIPS .....
—1<  M   I.—    ~.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —T

“OCTAGON” GRANULIUOTAS MUILAS did. pak. 18^
Specialiai 1c Išpardavimas Reg. 10c pak.
CLIMALENE ..........   , 3 pak. 19c

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

PIRK NUO |MjftWĘgg NES PIGIAU zMIDWEJT® STORES

TANGLYS—COAL

I*

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

Smulkesni $7.15 tonas.

5332 SO. LONG Avk A.
TSk. BCMIBI.IC

Lump $6.00, Pea Coal Nut $5.00, 
Mine Run $5.75, Egg $6.00, Screen-

Laidotuvių Direktoriai • TAVERNOS

JUOZAPAS

Eudeiki
IR TĖVAS 

RFPiihlif 8340REPublic 8340

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

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

Tel. Yards 5299
3827 SO. EMERALD AVENUE

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu- 

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

priskiria stiklus. Medikalė ekzami-imr« <4 75 Pristatome mieste ir i PrisKiria Silicius* ivieaikaie egzami- 
ortemiesčius Pašaukit diena ar na- nacija ir gydymas. Ligonines gydy- PrjemiesCius. la|auKit dieną ar na mas arba namuose. Raudongyslės

ktį Tel. KEDZIE 3882._________

•Yiestaurantai

Happy Hour Tavern 
STELLA SHURNAS, Savininke 
Tavern Pale Beer 

3106 SOUTH HALSTED STREET 
Puikiausi degtinė ir vynai. 

Telefonas Victory 7523 
CHICAGO, ILL.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory 9670.

CONRAD’S
PHOTOGRAFAS

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

TeL Englewood 5883—5840

gvdymaš išvirkštimu, kyla ir vari
uose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 South Kedzie Avenue

Tel. Lawndale 5727. ,

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Bitelis yra vienas iš ge: 
riaušių Riterių ką šiandien randasi 
ant manketo. J^s Žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne 
smagumų Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados* Saluta
ras Biterio. 
Canal 1133.

639

Tel. Wellington 1932 
OAKDALE TAVERN 

Dorothy Pask-PoŠkevičiCnč, Sav. 
Skanus užkandžiai kasdieną. Kepta 
vištiena šeštadieniais. Alus—Vynas ' 

. —Degtinė.
• CITIZENS BEER.

1900 OAKDALE AVENUE 
(prie 2900 N. Lincoln St.)

Pašaukite telefonu

West 18th Si. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Hemlock 5421 
AW COM ON INN TAVERN 

Mrs. Vera Thomas, Sav.
Žuvis penktadieniais—užkandžiai ir 

muzika šeštadieniais.
VYNAS—DEGTINĖ—ALUS 

z ALAMOS OLD STYLE LAGER 
ALUS

6511 So. Kedzie Avė*, Chicago, I1L



Penktadienis, vas. 12, 1937

MUZIKOS ŽINIOS
Rašo NORA

Muzika nėra saumylė dailė. Ji yra girdima, bet 
nematoma. Atsiekti pilnralisią aukštybę 
jos naudos, ji turi būti demonstruota ir 
pasidalinta su lęitai&... 

f ■ , . *

Ponia Giedraitienė taipgi yra 
ir? režisore šio pastatymo., Tai 
yra užtikrinimas, kad' visas da
lykas bus. rūpestingai; gabiai ir 
tinkamai prirengtas, žinau apie, 
ką kalbu, nes esu mačiusi ke
lis jos surežisuotus veikalus. s

Atsakomybė už muzikalę pro- 
gramo dalį’ gludi rankose musų 
gabaus muziko, ii? jau per pen?

lyvauja pačioje operetėje, tai 
jis pavaišins mus. savo gražio- 
mis dainomis, tarp kurių bus 
įpintas Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės paminėjimas, su 
kalba. D r.. Miko Bagdono, Lietu
vos konsulo Ghicagoje. Solistai 
bus Kazys Pažerskiš ir Amtar
nas Ka'minskas ir musų

M. Dundulienei pa
gerbti vakarienė

Rengia Lietuvių Moterų
Draugija Apšvieta

*.......... ... ... .... 11 1 1 1,1 "

CLASSIFIEDADS

Nedaug tarp lietuvių Ameri
koje yra kultūros draugijų, ku
rios gali pasigirti susilaukusios 
trisdešimt pirmus nuolatinės.* 
savo darbuotės metus. Ir gal A- 
merikoje vienatinė muzikos ir 
dramos draugija turinti užra
šius trisdešimt metų. įdomios ir 
svarbios lietuvių gyvenime mu- 
zikales istorijos yra musų pa
čių BIRUTĖ.

Birutę sutvėrė Žmogus, kuris 
pašventė visą savo gyvenimą 
mokinimui pažinti ir įvertinti v 
dainas, muziką- ir kitus gražius 
gyvenime dalykus. Tas žmogus, 
kaip jau mes visi gerai žinome, 
yra musų artistas-dainininkas 
ir kompozitorius MIKAS PET
RAUSKAS. Mano žodžiai yra 
per daug silpni, kad galėtų iš
reikšti nors dalinai tinkamą į- 
vertinimą tų pastangų, pasi
šventimo ir darbo, kurį Mikas 
Petrauskas taip duosniai ir no
riai paaukavo, teikdamas mums 
progos ir galimybės naudotis jo 
sielos turtu.

Todėl ir nėra stebėtina, kad’ 
liepsnelė, kurią Mikas Petraus
kas uždegė ir paliko Birutės 
Muzikos ir Dramos Draugijoj 
Chicago j e, netik neužgeso, bet 
buvo gan tvirta per 30 metų iš
silaikyti ir pergyventi 'visokias 
gyvenimo audras, šiandien jos 
spinduliai paliečia ir musų jau 
grynai Amerikoje gimusį ir au
gusį jaunimą ir nutiesia kelią 
ne vienai kelionei už jurų-ma- 
rių, kur jų tėvai gimė ir augo, 
supažindina juos su šalies pra
eitam ir duoda progos gerėtia 
jos- gamtos ypatingomis grožy
bėmis,

žodžiu, Birutė buvo įkurta 
žmogaus idealisto, pastatyta 
ant gražaus kultūrinio pamato, 
ir kaipo tokia’, ji per visą savo 
gyvenimą išsilaikė ir šiandien 
jos nusistatymas yra “dailė dėl 
labo dailės.” - . ......

REPETICIJOJ OPERETĖS
‘‘Sveikam* Ligos Nejkalbėsi.”

Praeito antradienio vakarą 
nuėjus. Birutės repeticijon, ren-

giantis prie vaidinimo ir kon
certo šį sėkmadienį, 'vasario 14 
d., buvau labai suįdominta me
lodinga muziką ir graliu turti
niu komedijos,, kurią operetė 
“Sveikam Ligos*. Neįkalbėsi” tai* 
pina. Vaidintojų sąstatas susi- 
deda iš keturių asmenų, bet 
tuojau galima pastebėti, kad 
kiekvienas iš jų yra savo rolėje 
meistras.

Genovaitė Giedraitienė vaidi
na jaunutę Agutę, našlaitę, ku
rios tėvas mirdamas paliko tes^ 
tamentą. su ypatingu paveldėji
mu. Visas bėdas surištas-su? 
pildymu testamento, kaip kad 
paprastai gyvenime yra’, p.*. G, 
Giedraitienė saVo simpatinga; 
asmenybe, prigimtu talentu ir 
rimta mokykla labai pasekmin
gai išriša.

Jos mylimas yra Jonukas- — 
musų Antanas Kaminskas, ku
ris išgelbsti ir papuošia nė vie
ną musų svarbesnių vaidinimų 
ir koncertų;, jį visuomet atmin- 
sime už jo vaidinimą Miko Pet
rausko operos “Eglė;? kurią Bir 
rutė pastatė 1934% metais. Jo 
praeities darbai yra jo geriau
sia rekomendacija. Galiu, pri
durti tik, kad taip p. Giedrai
tienės, kaip ir p. Ka’minsko dai
navimas šioje operetėje bus vie
nas malonumas klausytojams, 
sprendžiant iš- to, ką girdėjau 
juodviem repetuojant.

* Seno ir gudraus Simo—Agu- 
tės kaimyno — rolė yra ranko
se musų nenuilstančio, darbš
taus ir visuomet galimo pasiti
kėti ir dabartinio Birutės vice
pirmininko Paul Millerio. Si
mas turi visokių bėdų su savo 
sūnumi Jokūbų,, kurį jisai ga
tavas išmainyti ant malūno... 
Simas pavartoja -visokias gud
rybes, kurios yra labai juokin
gos, tačiau jam vistiek nepasi
seka' “sveikam ligą įkalbėti.”

Bruno Bruknis-Brooks, čia 
gimęs jaunuolis, vaidins Simo 
sūnų Jokūbą, ir sprendžiant iš 
jo pasirodymo scenoje kaipo ge
ro komiko pirmesniuose' pasta
tymuose, manau, kad turėsime 
užtektinai juokų iš tų. tatp tė
vo ir sunaus keistų situacijų.

Visų

Jonas* Byanskas^Ii

metus Birutės vedėjo,, Jo mylima ir seniai negirdėta

i

f Marės Dundulienės parašy
tos dramos ir komedijos, taip
gi jos visuomenės darbuotė ir 
veikla* dramatiškuose rateliuo
se yra visiems chicagįečiams 
gerai; žinoma. Ji darbavosi ne^ 
tolii 40 metų.

Taigi vasario 21 dieną malo
nėsite atsilankyti į Lietuvių 
Auditoriją ir įsavo y atsilanky
mu pagerbsite visuomenės dar- 
niotoją.

i Bilietui kaina, iš anksto per
iant 50 centų,, o prie svetainės 
durų 60 centų;.

Bilietus 'galima gauti “Nau
jienose”, ipas . M. Baronaitę;
• pas M. Zpl.pienę, 3562 So. 
Hhi'stėd Street;

M. Schultz,. 3319, So. Union 
avenue^; , ’

J. Sinkus, 10029 *So. Prince1- 
ton avenue, Roseland;

. Ą, Jonikienę, 3116 £o. Hal- 
sted Street;

A. Miš’Čikaitienę, 3121 So. 
Morgąn Street..

Filmų Aktorė Chic.ag.oj
Vakar rytą Ghicagoje lankė

si garsi*- filmų artistė, Martene 
Dietrich. c

Exchange^Mainai 
MAINYS naujai naują refrigerato- 

rių ar plaunamąją mašiną* į gerą 
vartotą karą arba parduos pigiai.

2641 West 71 s t Street 
Republic 6051.

CLASSIFiEDADS
► ■ ----------n—
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Help VVanted—-Female
Darbininkių, reikia

Financial
Finansai-Paskolos

KOLEKTAVIMAS, VISUR
NĖRA* kolekto— nėra mokesnio. 

RandoįsT—notbs—algos—skolos—Gro- 
cery Bilos—visų rūšių bilos—grei
tas patarnavimas.

GREAT NORTHERN CREDIT 
SERVICE.

79 West Monroe, Phone State 5922.

< PASKOLINSIU $2500.00 ant pir
mų morgičių. 3310 So. Wallace St. 
S. Sirus, pirmos lubos.

Mezgimo Dirbtuvės 
J —jKbUting Mills

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETER1Ų K R A U
TUVE ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS. 
Telefonas 

V1CTORY 3486.
504 WEST 33-rd STREET

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.
, BRIDGEPORT ROOFING CO. 

3216 So. Halsted Street 
Tel. Victory 4965

MERGINA lengvam namų darbui, 
prižiūrėti kūdiki, būti, $6.00. Meyer 
5235 North Winthrop, Ravenswood 
7817.

MERGINA PATYRUSI bendram 
namų darbui; savas kambarys—nėra 
skalbimo, $10.00, referencas.

Columbus 1470.

MERGINA BENDRAM namų dar
bui be skalbimo ir virimo, mažoj 
šeimoj, mažam apartmente, būti,— 
nėra skalbimo, virimo ir langų, 

Hollycourt 4782

MERGINA. PATYRUSI namų dar
bui, nėra virimo—lengvas skalbi
mas, savas kambarys ir vana, $40.00 
i mėnesį, Rogers Park 1104,

Farms for bale 
Ūkiai- PąrdaTimui

77 AKRAI,. MODERNIŠKI NA
MAI, peivytas kelias. Patirkite kai- 

•ftas; Earl Gromer* Elgin, III._____

Real Estate For Sale
PARSIDUODA 4 kambarių medi

nis namelis, maudynėj elektriką, 
gasas ir garadžius; 50 pėdų, lotas. 
Tiktai $1300.00. Chicago Lawn, ge
ra vieta,, kurie myli laikyti paukš
čius. Mažai reikia cash, kiti ant iš
mokėjimo.. Rašykite 1739 So. Hals
ted St., Box 565.

kis 
no Byansko. Apie jo kOmpeten- 
tiškumą, kaipo muzikos žinovo* 
rezultatai jo ' praeities darbų 
kalba daug geriau, negu kas ki
tas. :!

Reiškia, operetės turinys įdo
mus ir pilnas sveiko juoko, mu
zika melodinga', artistai atsar 
kauti, režisūrą ir muzikalis pri- 
rengimas kompetentiškose ran
kose, 'taip kad atsilankiusi pub
liką galės smagiai ir naudingai 
praleisti valandėlį' sekmadienio 
vakare su Birutiečiais* ir jų 
draugais. Sakau valandėlę, 
nes viskas, kas yra gera, tai 
per daug* greitai prabė§S^

iKONCERTINe PROGRAMOJ
DALIS '

Kadangi Birutės choras neda’

mylima ir seniai negirdėta O- 
na Biežienė, kuri bus soliste Bi
rutei pildant Stasio Šimkaus 
gražią “šermukšnėįę.”

Birutes choras yra prisiren
gęs, išpildyti kelias 'visai naujas 
dalbas, tarp jų Šimkaus “šią 
naktėlę,” Banaičio “Už j tirtų-' 
marių” ir tą. gražiai liūliuojan
tį valcą iš Strausš’o operos; “Či 
gonų Baronas.”, Kadangi Biru
tės chore yra didelis skaičius 
gerų ir balsų, fai
jos- iš^ildyš?O'iS§ susidedančią 
iš Karnavičiaus; Bizet ir Sar- 
paliaus kurini^.;, 
į Iš to įvąirąu^ programo, nerą 
iąbejphėŠ,/ kielrvrėnaš "atsilakęs 
^vakaran suras* sau? patenkinąn- 
čią dalįy; i| dauguma maloniai 
Iprięimins vjęą. programą per il
gą ląikų at^byj.e; »

Fu&uiure & Fixturės 
Rakandai-Įtaisai

Vartoti Automobiliai

DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA 6 kambarių naujas 

niuro bungalow 2 karų garažas, šil
tu vandeniu šildomas, randasi' Mar- 
ųuette Parko apielinkėj. šaukite 
Vaičaitis, Republic 8619.

PARDAVIMUI 3 krėslų barber- 
nės fikčeriai su visais įtaisymais ir 
10 veidrodžiu visokios mieros.

657 West 18th Street.

JOHN’S. TAVERN. į 
Gkoi Opening 
26M West 59th St..
Vasario^ 113^, 193<7 i 

Kviečiu visus draugus ir pažįsta
mus linksmai laiką praleisti. Bus 
gera muzika, ir Sch-litz alus..

Užkandžiai; Veltui. 
SAVININKAS

- John Daraška

PARSIDUODA PIGIAI KARAS 
CHEVROLET Sedan, 1933 metų, tu
ri radi o, šildytuvą; atrodo kaip 
naujas ir eina kaip naujas. Priežas
tis—važiuoju i Lietuvą. Galit matyti 
nuo 5 vai. vakarais,, nedėliomis iki, 
3 po pieh Adresas, 3429 So. Litu- 
anica Avė., Chicago,’ III. Klauskite 
Antanas.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda dviejų aukštų muro 

namas 5 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.

-y 1 ’ '

Perkėlė Kūdikiai 
Vidurius; iš Kru- 

tinęs į Pilvą
jdoini operacija Chicagos 

ligoninėje \

rioj, sėdėjo banditų- sėbras. 
■Piktadariai; atėmę iš turčių 
įv^rtč^/ tįlvSDO' graznų ir jų au- 
toinobilio raktuką, persėdo į 
sėbro mašiną< ir nuvažiavo sa
vais keliais.

M. B E R T A S H 
Pristato; p Valgyklas Visokios rų 
sies įkėsias. Restaurantų aprūpi 
nimasį MUSŲ SPECIALYBE..
3239 So.. Halsted St

Tel. VICTOHY 2031-2

PARSIDUODA PIGIAI 1935 m. 4 
durų Dodge Dual Sedan įrengimas. 
Radio, šildytuvhs, • kaip nauji. Reikia 
pinigų. Midway 9858._____ __

rlelp Wanted—Mato 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS Patyręs darbinin
kas ant ūkęs; darbas ant visados. 
F. J'. Lubinas. 6950 S. Peoria St., 

Tel. Wentworth 4103.

« PAINTER‘ IR PAPER HANGEH 
ieško darbo. Galiu ir kitus darbus 
atlikti prie pagražinimo namų.

Joseph Augaitis,
1608 So. 50th Avenue.

Tel. Cicero 645. *

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, vasario 12 d., Amalgamated Centro name/ 333 So. 
Ashland Blvd., 7:30 tai. vak. Nariai malonėkite dalyvauti.

Valdyba.
Harvey Lietuvių Kultūros Draugijos^. Chięagos Liet; Dr-jos 

skyriaus paprastas susirinkimas įvyks šįvakar Dudeko 
sVet., 15639 S. Halsted St. 7:30 vai; Nariai esate kviečiami 
dalyvauti, nes turim daug, svarbių reikalų aptarti.

A. L. Skirmonta^,. sekr.
Chicagos Lietuvių Vyrų choro dainų pamokos atsibus > nedėlioj, 

vasario 14 d. kaip 10 vai. iš ryto Neffo svetainėj. Visi 
choro nariai susirinkite laiku, taipgi: ir dainų mėgėjai 
kviečiami prisidėti prie choro. —Valdyha.

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubo reguliaria mėnesi
nis susirinkimas įvyks sekmadieny, vasario M dieną, p. J.- 
Juškos (Hollywood) svetainėj, 2417 W., 43r.d’ Str., 1 vai. po 
pietų. Kviečiami visi kliubo nariai atvykti,, nes yra daug 
dalykų apsvarstymui, —B. Vaitekūnai, ;rašt.

Draugystės Susivienijimas Brolių ir Seserų Lietuvių narių aty- 
dai. Ateinantį sekmadienį, vasario 14 di„ 1 vai;. popiet Ap- 
veizdbs Dievo parap. .mokyklos kambariuose įvyksta drau
gystes reguliaria susirinkimas. Visk nariai privalėtų daly
vauti. Daug svarbių reikalų šiame susirinkime. Nauji na- z 
riai bus priimami be įstojimo mokesties. —MaMyįba,

Kepurių balius, kuris buvo atidėtas nuo sausio 28* dabar yra 
rengiamas vasario 13. Kviečiame visus dalyvauti. Turėsi
me visi linksmą vakarą. Rengia Illinois Workers Alliance 
29 lokalas “Vilnies” svetainėj, 3116 S. Halsted St 
muzika. Pradžia 8 vai. vak. Kviečia Komisija.

Kai Garfield Parko ligoninė
je susirgo vienų metų kūdikis, 
Palph Wendt; tai daktarai nu
traukė Roentgeno (X-ray) pa
veikslus ir rado, kad* kūdikio 
pilvas buvo ne “pilve”, toj kū
no dalyj, kur pilvas papras-! 
tai; yra, bet krutinėję.

Daktarai nutarė daryti ope
raciją, ir pilvą perkelti ten, 
kur jis priklauso. Pasiėmė dak
tarai- žirkles, peilius, chloro^* 
nią: ir pradėjo kūdikį piąustyti.

Operacija pasisekė. Ją at
liko chirurgas Dr. G. G. 
Fo.useri

Kūdikis šiandien, krykštauja, 
juokiasi,, visai nejausdamas, 
kad’ jo viduriuose padaryta 
permaina.

Kūdikis yra sūnūs cliįėagie- 
čių, Leslie J* Wendt, 3437 N« 
Keating avenue.

r

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

TėL Republic 8841 
Didelis pasirinkimas; visokios 

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

REIKIA SALESMANO tokio, ku
ris turi tiesioginio pardavinėjimo 
patyrimą veikliam South Side dy-. 
leriui, pardavinėjančiam Norge re- 
frigeratorius, pečius, skalbyklas, ra- 

’dio ir tt. su lietuviškais prospektais 
suvesti.

MOTOR SUPER APPLIANCES 
6439 So. Kedzie Avenue.

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

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

46JJ1 ,SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-os lubos su J. J. Grish 
14 q -t-.... O M—t-------- --  ..

PARSIDUODA sekantys NAMAI: 
dirbtuvių apylinkėse, visi išrenduoti. 
3647 So. Halsted St. Storas;. 1532 
Wi. 15th St. rezidencija; 1458 West 
15th St;—Storas ir 7. karų garažas, 
$1000.00 įmokėti,, o likusieji mažais 
nuošimčiais. Dėl platesnių žinių 
kreipkitės pas savininką Geo. Gizi- 
n aus ką, 1458 W. 15th St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

, 120 AKSIMŲ FARMA, randasi 
už 45 mylių nuo Chicagos, arti 
Crown Point, Ind,, su gyvuliais, ma
šinomis, ir trobesiais. Parsiduoda 
už pirmą teisingą pasiūlymą arba 
išsimaino ant Chicagos properčių. 
C. P. Suromskis and Co., 6551 So.

Kedzie Avė.

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie
BRKHTON If ARK LANM.0RDS

BLIREAL' ASSOCIAM
B. B.. PJETKIEWICZ, manager 

2608 Wė0 47th, SUreet Chicago,

EXTRA!
PARSIDUODA labai pigiai Road 

House su visais įrengimais — yra 
daržas dėl piknikų ar išvažiayinių. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. 817 West 34th.. Street.

RESTAURANTAS — liga verčia 
parduoti už mažus pinigus. Nauji 
fikčeriai ir gera biznio apylinkė. 
Pašaukite Nevada 9882.

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, farmas, lotus, mor- 
giČius, visokius biznius Amerikoj * ar 
Lietuvoj. Kas ką turite parduoti ar
ba. norite pigiai pirkti, kreipkitės 
vpatiškai ar laišku pas:

C. P. SUROMSKIS and CO., 
6551 So. KedZie Avenue 

Tel. Grovehill 0306.

ANGLYS!. ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LUMP .......    $6.00 TON.
MINE RUN STAMBIOS

................................. $5.75 TON.
EGG .............   $6.00 TON.
NUT .........    $6.00 TON.
SCREENINGS ............ $4.75. TON.

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ

PAŠAUKIT MUSTUOJAIL

Gera

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

Musų apgarsinimų kainos 
prieinamosk. Už pakartoji
mus. duodame gerą. nuo
laidu.

MERGINA PATYRUSĮ bendram 
namų darbui, geri namai, mėgti vai
kus, $7.00. Regent 6076.

Miseeilaneoii&
1 - -- r-T_---.n-run.-v,*-

KAS NORITE TURĖTI kambarį 
ant ratų. Parduosiu trailerį ir visą 
materiolą jo užbaigimui. Rašykite 
arba pašaukite Stanley: 6921 South 
Western Avė., Tel. Prospect 8885.

Help Wanted—-Female 
Darbininkių.’ reikia

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, būti, referencasr vaikas;
Wexler, 6205 Glenwood, Sheldrake 
0117.

IR KITOS

F. Eudeikis,

BROLIENĖ

KAZIMIERAS K ETERIS

Padarė holdapų 
turčiams

, "t<l, , 5
Mr>s. Henry L- Hollis, 936 

Lake Shore drive,. jos brolis 
Uri B, Gannys» pastarojo su- 
nūs Ūri Gannys Jr. ir į)-1č Ma- 
delon Sęai-cli parvažiavo antb- 
mobiliu trečiadienio vakare 
ir sustojo ties Hollis apartr 
meniu. Čia du banditai jsi- 
briovė į automobili ir paliepė 
šoferiui važiuoti' toliau. Vieno 
iš banditų komanduojamas
turčių šoferis atvažigvo ir su* ] 
Stojo prie kitoji mašinos*, ku-

Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 9 dieną, 4 vai. po piet, 
nu,, sulaukęs- pusės avižiaus, gimęs Raseinių apskrity, Pu- 

penų pąrdp., Guderves. katine.
Amerikoj;, išgyveno, 2.7' metus.
Paliko dideliame nuliudime mylimą moterį Prancišką, po tė

vais Ząrumbaitęį tris, dukteris: Prancišką, Marijoną ir Bronis- 
ląvą, švogerj ■ .Raymondą Zarumbą, ir jo šeimyną ir brolienę Oną 
Tiryaihiene iri jps šeimą- ijr daug kitų giminių, o Lietuvoje — 
rffiv seseris^ Barborą? ir. Elžbietą.

į ( Kūnas pašarvotas^ randasi 4530 So. Paulina St. Telefonas Bou-

j Laidotmės: įvyks ^eštadiėnį, vasario 13 dieną. 8 vah ryto is 
namų i Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedu

t linuos- pamaldos, už, velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
.lįį^hlli^i^^l^rines^

Visi Av A. KAZIMIERO KETĖRIO giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai- kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 

f jam? paakutiniį patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame

MOTERIS,, DUKTERYS, ŠVOGERIS,
,, GIMINĖS.

LąidotuvėSb patarnauja Laidotuvių Direktorius J. J 
Telefonas YĄĘDS 1741, ■ v '

t

Siunčiam Gėle* Telegrama |> Vf*a« 
PaaanUo Dalia 

LOV EIKIS 
KVFETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms. Bankietama 
ir Pagrabams 

33 H Soc Halsted St
Jei. BOUlevard 7314

J
DABAR LAIKAS 
Pagarsint Farmas 

—PARDUOT 
—MAINYT

Pavasaris nebetoli; 
Nuosavybės kainos 
kįla, 
Neatidėliokit

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka

Urba Plower Shoppe
* Gėlės Mylintiems—Vestuvėms-— 

( Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams,

418Q. Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800.
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NAUJIENOS
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Penktadienis, vas. 12, 1937

[ nilzn Pavaro iilzn IVIn Matsala, 17, 2327 N. Melvina 
IjAIiYv 1 vi 11 dUKlį l!Mr avenuo, Samuel Scaccia, 17, 

2327 N. McVickers avenuo, ir Kykloje Mokiniai ėjo Frank Varisb, 19, 3318 N.

“Uždarbiaut” Okota avenuo.

Karlais tam “uždarbiavime” 
panaudodavo ir revolve

rius.

Steininelz Ilighschool mo
kykloje mokytojai ir mokiniai 
vaikščioja koridoriais ir ste
bisi. Kaip tai galėjo būti, 
kaip lai galėjo būti?

Mažiausiai susivokti gali 
mokytojai, . kurių akylumo 
niekas negalėję ištrukti. Bet 
penkių mokinių “uždarbiavi
mas”, kad ir nepaprastu bildu, 
visgi jų a lydos tol nepagavo, 
kol neįsimaišė policija.

Policija surado, kad pęnki 
tos mokyklos mokiniai “už
darbiavo” plėsdami mokyklos 
apielinkėje gyvenančius žmo
nes ir krautuvininkus. Laike 
pertraukos pietums, nuo 11-s 
iki 11:50 vai. ryto, jie išeida
vo iš mokyklos, kartais apsi
ginklavę revolveriais ir dary
davo apiplėšimus. Po apipjė- 
šimų, kaip niekas nieko, su
grįždavo atgal pamokoms.

Suimtieji jaunuoliai yra, 
George Dalukas, 19, 2266 No. 
Monitor avenuo, F. Piconere, 
16, 2245 N. Monitor avė., Th.

Chicagos Lietuviai 
Džiaugiasi G. M. 
Streiko Likvida

vimu
Labai pritaria drąsiems strei- 

kieriams, kurie vieningai 
kovojo už savo teises.

Visi Chicagos lietuviai-dar- 
bininkai vakar džiaugėsi suži
noję, kad General Motors dirb
tuvių streikas buvo likviduo
tas.

Nors didžiuma su automobi
lių pramone neturi nieko ben
dro, bet jie skaitė “sėdinčių
jų” streikierių laimėjimą savo 
ir visų darbo žmonių7 laimėji
mu.

“Žiūrėk, visgi laimėjo prieš 
lokių turtingą didelę kompa
niją P’

Visus darbininkus jaudino 
vieningumas ir drąsa, kurią! 
parodė General Motors darbi
ninkai. Tie darbininkai, ku
rie “sėdėjo” dirbtuvėse, pasi
ryžę jų neapleisti tol., kol jų 
reikalavimai nebus patenkinti.' 
Tie darbininkai kentėjo šaltį,l 

alkį, visokius nępatogumus 
per suvirs 40 diertų. Gyveno 
atsiskyrę nuo savo šeimynų ir 
nuo vaikų. Visą laiką jų gy
vybei gręsė pavojus. Strei- 
kieriai tai žinojo, ir jų žmonos 
tai žinojo. , Bet, nežiūrint vis
ko, jie pasiryžo nepasiduoti 
ir nepasidavė.

“Tai didelis laimėjimas dar
bininkams”, kalbėjo visi, už
klausti apie streiko rezultatus. 
“Dabar turėtų būti organizuo
jamos plieno dirbtuvės ir vį- 
sos kitos pramones”.

Charles Evahauskas 
Jaunas, Bet Gabus 

Piešėjas
Lanko Kelly Ptighschool, o ry

tais išnešioja ‘‘Naujienas”

Kelly IIigh SčhooL Brighton 
Parko, lanko jaunas, 18 metų, 
Charles Evanauskąs. Jis yra 
kuklus, nedrąsus jaunuolis, 
kuris yra ' bene gabiausias iš 
visų Chicagos, mokyklų piešė- 
jų—karikatūristų.' ‘

Jo gabi akis taip greitai pa
gauna veidų ypatingumus, o 
lengva ranka taip gabiai tuos 
ypatingumus padeda ant po- 
piOrio, kad yra ko nūsistebėti.

Jo piešiniai puošia mokyk- 

atkreipė daugelio įr žinovų 
domesį.

Evanauskaš gyvena adresu, 
3959 Archer aVcnue. Jis yra 
sūnūs' Kazhnieros ir Jurgio 
Evanauskų. . ,. -

Tėvas dirba už .“rcpairmo- 
ną” gatviakgriip linijai. Bet 
dirba ir jaunas Charles. Ank
sti rytą pakilęs jis išnešioja 
“Naujienas”. Pabaigęs, ciną 
mokyklon;-'Po painokų jis pra
leidžia nęmąžai laiko dirbda
mas mokyklos laidiniams, o 
parėjęs namo piešia, kartais 
po 5—10 valandų į dieną.

Charles Ivanauskas turi 
brolį ir dvi seseris. Vyriausio
ji iš jų, Veronica, užlaiko 
Vcrne’s grožio įstaigą (beau- 
ty shqpy ąnkąčiąu 'paduotu' 
adresu. ; \ ;

Kelly, mokyklą gabusis jau
nuolis baigs Jšį bjržplio mene
sį. Po to žada lankyti; Chica- 
go Acadeniyj of . Fine Arts. 
Charles džiaugiasi, kad jo tė
vai jį rciiiia^ ir raginą sekli 
dailininko-kariįįituristo kar
jerą.-. \ ' -—R.
—-_____________________

Skelbimainaujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yranaudingom

Šiandien Menininkų 
Dr-jos Steigiamasis 

Susirinkimas
/ *- —7*“  - .• A ’

Ruošia tam tikslui iš
kilmes ir vaišes.

Šįvakar oficialiai prieš pa
saulį pasirodys nauja lietuvių 
organizačija, Chicagos Lietu
vių Menininkų Draugija.

Steigiamasis susirinkimas 
įvyks Sandaros svetainėje, 814 
Wcst 33rd Street, 9 valandą 
vakare. Tam tikslui draugijos 
valdyba rengia iškilmių pro- 
grąmėlį ir vaišes. Turi pa
kvietusi į svečius Lietuvos 
konsulą Chicagojc, Dr. M. 
Bagdoną ir teisėją, J. T. Zurį.

Draugijos valdybą sudaro 
sekami nariai:

V. F. Beliajus, pirmininkas, 
John Maurius, viėe-pirminin- 
kas, Antanas D. Ypknis, sek
retorius, A. Mosgcris, iždinin
kas, Tarp draugijos narių yra 
dailininkas M. J. Šileikis ir B. 
Liudkevičius, garsus vaidinto
jas ir artistaš-mėgėjas.

Draugijos sekretorius, An
tanas Dennis Yuknis yra pa
sižymėjęs “kartunistas”, ku
rie piešiniai ir “comics”—ju
moristinių paveikslų skiltys— 
yra spausdinamos keliuose 

žurnaluose. Dėl vietos stokos 
šiame numeryje—apie p. Yuk- 
Jiį ir kitus draugijos narius.— 
rytojaus laidoje.

Rado .$35,000 pinigų

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

Praėjusį pirmadienį, oks- <
pliodavus aliejui, kuriuo buvo 
apšildomi namai Williąmo 
Herberto,v turtingo fabrikan
to, 1427. Juncway tcrrace, ne
laimėje tapo užmušta Herber
to žmona ir namas sugriautas. 
Griuvėsiuose trečiadieny poli
cija rado, skrynelę, kurioj 
Herbertai laikė $35,000 pini
gų ir kitųkių vertingų popie
rių.

100 KONVERTŲ 
TIKTAI—$2.00

Prisiųskit money orderi 
arba čekj.

NAUJIENOS 
1739 SO. KALSTEI) STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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

TIKTAI 50 CENTŲ

NAUJIENOS
1739 So. -Halsted St. Chicago, III.
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GENERAL MOTORS STREIKAS LIKVIDUOTAS
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LAIMĖJO — John L. Le- 
wis, automobiliu streiko 
vadas, kuris laimėjo uni
jos pripažinimą.

Naiijieną-Acme Photo

G. M. ATSTOVAS — G. 
M. vice-prezidentas Wm. 
S. Knudsen, kuris nusilei
do slreikicriams.

Nau jienų-Acme Photo

; 'TARPiNiNkAŠT-^MičhL 
gąn gubernatorius 'Frank 
M u r p hy, kuris po 'į* ilgų 
k d n f e r e n e i j ų sutaikė; 'a i ) i 
puses. . / ’

Naujienų-Acme Photo

į "STREIKUI NEPASIBAIGUS - General Motor? gin
kluotas pdlįcistas dežuruoja dirbtuvių vandens varyk-

• L' .r, ' * • » ' ' . * , . .! ' ' • .

Idj; kur darbininkas užsuka vandenį “sėdintiems” strei- 
kiėriams. Tas įvyko streiką dar nelikvidavus.

■ i: - ’ ' ' ’ N'auji.enų-Tribune Photo

i

‘ PRIGAVO — Turtingas 
cliicagiėtis Benjamin Fish- 
bain,' kuris s u m o k ė j o 
$100,000 už “pinigų dirbi
mo mašiną.”

Naujieniį-Tribhne Photo

v APGAVIKAI —. Mauricc 
Pack ir Morris Weisbcrg, 
apgavikai, kurie pardavė 
turtingam chicagiečiui pi
nigų mašiną.

Nau jienų-Acme Photo

NUTEISTASIS KUNIGAS ATSISVEI KINĄ SU PARAPIJONAIS — Ziono kuni
gas, Finis J. Dake, atsisveikina su parapįjonais. Kunigas kalba į maldininkus, o jo 
žmona prie piano skambina giesmes. Tu rėš atsėdėti šešis mėnesius kalėjime uz 
nepadorius santykius su jauna mergaite. N aujienų-Tribune Photo

“AMERIKOS MYLIMOJI” — Operacijai neseniai pa
sidavė garsioji filmų aktorė, Mary Pickford, kuri vadi
nama “Amerikos Mylimąja”. Ji rengiasi ištekėti už ak
toriaus, Buddy Rogcrs. Naujicnų-Tribune Photo

“NOJAUS ARKA” Paduha mieste, Kentucky 
?'valstijoje, nebuvo Nojaus arkos kai užėjo tvanas. Tad, 

karvė ir vištos (rate) sulipo j namą.
' Naujienų-Acme Photo

įjj^į^a




