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SKAITO STREIKIERIAMS'tAIKOS SUTARTIES SĄLYGAS

No. 37

General Motors dirbtuvės ruošiamos prie 
skubaus atidarymo ir pradėjimo 

prpdukcųbs
... „Ai. ■ ,

UNIJA REIKALAUS DIDESNIO 
AUGU PAKĖLIMO

Išeinančius iš dirbtuvių streikierius mi
nios pasitiko didelėmis iškilmėmis

•FLINT, Mich„ vas. 12 
Vakar vakare 
miestas triukšmingai švenčia 
užbaigimą General Motors 
streiko, taipjau užbaigimą 44 
dienų sėdėjimo streiko dviejo
se Fisher Body dirbtuvėse ir 
vienoj Chevrolet/ dirbtuvėj.

Visos trys dirbtuvės jau ta
po streikierių evakuotos vakar 
vakare, sėdintiems streikie- 
riams nubalsavus priimti uni
jos susitaikymo su General Md- 
tors sąlygas.

StreikieriamS nubalsavus ap
leisti dirbtuves, 5:25 vai. va- 
'karei sukaukė tų dirbtuvių si
renos ir iš visų miesto dalių 
pradėjo slinkti didelės darbi
ninkų minios iškilmingai pasi
tikti išeinančius • / iš dirbtuvių 
streikierius.

Prie dirbtuvių suririąfy) ko
kia 25,000 žn^ofrfipmrrfnia, ku
ri labai triukšmingai paafceiįu* 
no išeinančius šu pergale Sttęi- 
kieriųs. Tokios įspūdingos dar
bininkų demonstracijos dar 
nebuvo buvę.

Reikalaus didesnio algų 
pakėlimo.

Tuojaus po apleidimo dirb
tuvių, automobilių darbininkų 
unija paskelbė, kad ji nesiten
kins General Motors nedideliu* 
savanoriu algų pakėlimu, bet 
kolektyvėse derybose pareika
laus daug didesnio algų pakė
limo,.kuris bendrai siektų $75,- 
000,000 į metus, neskaitant sa
vanorio 
000,000
skelbto baigiant streiką.

Prieš 
btreikieriai pasišaukė kitų mie
stų laikraščių komitetą ir lei
do jam apžiūrėti dirbtuves. 
Komitetas rado dirbtuvėse vis
ką tvarkoj7 ir niekur negalėjo 
pastebėti sabotažo.
Rūpinasi atidaryti dirbtuves.

DETROIT, Mich., vas. 12.— 
General Motors dabar yra su
sirūpinusi tik greitu* atidary
mu streiko uždarytų dirbtu
vių, kad kuogreičiausia butų 
galima pradėti pilna jėga ga
minti automobilius. / 
• Niekurios dirbtuvės {atsida
rys pirmadieny ir tikimąsi iki 
kovo mėn. pradėti gaminti po 
225,000 automobilių į mėnesį.

Kompanija jau užsakė įvai-

ir šiandie šis
rių reikmenų už $25,000,000 ir 
tikisi pilnai paleisti dirbtuves 
už dienų, taip kad iki kq- 
Vo mėnesio : visos 69 Gęnęrąl 
Motors dirbtuvės dirbs pilnų 
smarkumu.

Unijos viršininkai gi formų- 
Įoja reikalavimus* kurie buk 
teikti Genėral Motors korpo- 

racijai kdlęktyvėse derybose, 
mrias numatoma pradėti al
inantį antradienį. Tose dery

bose bus tariamasi apie algas, 
darbo valandas ir kitap darbo 
sąlygas.

Bet kaip sako Knudsen, kom
panijai vyriausia rupi kaip ga
lima greičiausia pradėti dar
bą.- Pirmiausia prasidės įvairių 
dalių gaminimas ir tik tada 
prasidės automobilių gamyba, 
galbūt apie vidurį ateinančios 
savaitės.
General Motors pašaukė į dar
bą pirmadienį 60,000 darbinin
kų. Kiti bus pašaukti kiek ve- 
Uau, kaip tik atsiras jiems 
'darbo. ♦ /

BUD SIMONDS, FISHER BOljlES N(u 1 DIRBTUVES FLINT, MICHIGAN, 
streikierių pirmininkąs skaito kolegoms General Motors ir unijos taikos sutar- 
tįės sąlygas, Džiaugsmingai sutartį priėnię, streikieriąi pradėjo dirbtuvę apleis 
tį.' Pirmadienį jie grįš į darbą. Naujienų-HN Photo

Prezidentas prašo 
kovėti sausras va- 

karinėse vaisi.

Automobilius su-/ Pavojus potvynio
'n •«’•’/• • . •*V <— j H » • • ■ TA AJT • • • • • 1'1

General Motors $25,- 
metinio pakėlimo, pa-

Žydų pogromai Vii 
niaus ir Varšuvos 

universitetuose 
<t * v • _ . . ■ •

Madridas Vėl Dide 
liame Pavojuje

Sukilėliai visomis jėgomis bando atkirsti 
Valencijos kelią ir sulaikyti pristatymą 

Madridui maisto ir ginklų
(Prie Madride vėl eina smarkus ir galbūt lemiantys mū

šiai, italų ir vokiečių padedamiems sukilėliams naujomis didė
lėmis jėgomis išnaujo puolant Madridą* Ypač sukilėliai didelė
mis jėgomis bando perkirsti Madrido-Valencijos kelią ir tuo su
stabdyti pristatymą į sostinę ginklų, amunicijos ir maisto. Už 
tą kelią dabar ir eina smarkiausi mūšiai, kurių daviniai nėra 
aiškus. Sukilėliai skelbia dominuoją tą kelią, o lojalistai sako
si atmušą sukilėlius). Sukilėlių jėgos yra žymiai padidėjusios, 
gavus desėtkus tūkstančių Italijos ir Vckietijos kareivių. Jei 
Madrido-Valencijos kelias liktų perkirstas ir butų sutrukdytas 
maisto ir ginklų pristatymas, tai vargiai Madridas galėtų ilgai 
laikytis).
Sukilėliai skelbia laimėjimus.'

LISBON, vas. 12. — Sukilė
lių skelbiamomis žiniomis, fa
šistai perėjo Jarama upę ir pri
vertė lojalistus atsitraukti nuo 
Valencijos kelią. Dabar sukilė
liai dominuoja 10 mylių vy
riausio Valencijos kelio ir Ma
drido susisiekimas su Valenci- 
ja dabar turi eiti mažesniais 
keliais.

Universiteto apielinkėje loja
listų atakos tapusios atmuš
tos.

Virš Madrido ištiko mušis 
ore, kuriame liko nušau‘tąs lo
jalistų lėktuvas.

Malagos apielinkėje, sukilė
liai užėmę Motril, dąbnr ver
žiasi linkui Almeną, kurį bom - 
bardavo sukilėlių dėk^tevar^irJ-

Nevyksta susitarti 
dėl neutraliteto 

Ispanijoje
LONDONAS, vas. 12. — An

glija bando prikalbinti neutra
liteto komitetą susitarti dėl 
prižiūrėjimo Ispanijos pakraš
čių ir sulaikymo teikimo pa- 
gelbos abiems kariaujančioms 
pusėms. Bet tos pastangos ne
duoda pastangų. Vėliausia kliū
timi pasirodė griežtas Portu
galijos atsisakymas leisti sa 
goti jos sienas, kad per ją nei
tų ginklai Ispanijos sukilę- 
'iams.
-^Neutraliteto • ■'šubkomitetas 
jai? sutiko, Jtad ir Rusijos ka-

/MVAi /prisidėtų prie patru
liavimo Ispanijos 
kaip to reikalavo 
ja.

Bet susitarimas 
ja ir Italija darosi sunkesnis, 
sukilėliams Vėl pradėjus laimė
ti kare, padedant Italijos ir 
Vokietijos kareiviams.

Eina gandų, kad Vokietijos 
karvedžiai pasipriešino toli
mesniam Vokietijos kareivių 
Ispanijon siuntimui, tad tada 
gen. Goering nuvyko į Rymą 
r prikalbino Mussolini teikti 
pagelbą sukilėliams. Ir tikrai 
pastaruoju laiku desėtkai tūk
stančių Italijos kareivių at
vyksta į. Ispaniją. Tik jų pa- 
gelba sukilėliai įstengė paimti 
Malagą ir tik jų pagelba jie 
dabar veržiasi prie Madrido.

Esant tokiai padėčiai, abejo
jama ar Franci ja įstengs iš
laikyti neutralitetą. Jau dabar 
tvirtinama, kad Francija ruo
šiasi įsimaišyti į Ispaniją, nes 
ji negali leisti savo pietiniame 
pasienyje įsigalėti fašizmui.

Anglijos nusistatymas/ kaiv 
visuomet, yra neaiškus.

Taipjau eina gandų, kad Ru
sija ruošiasi sustabdyti teiki 
mą pagelbos Ispanijos lojalis- 
tams. Ji nenori dėl Ispanijos 
susipykti su Vokietija. Be te 

'Ispanijoje negali įsikurti ko- 
nunistų valdžia, o fašizmas Is
panijoje Rusijai nėra pavojin
gas.

Mississippi klony 
praėjęs

daužė traukinį
..' FRESNO,' Caį., vas.- 12. 4- 
Du žmones tliįco..' ųžmiJšti ir /6 
suž^tl "į^bkiniui užgavus 
ant? *16^
lių; Bet visi nukentėję važia
vo traukiniu. Garvežys apsiver
tė-. užmušdamas inžinierių įr 
iečkurį, taip j au nufo ų bėgių nrn 
šoko 7 vagpnai. 'Automobiliu 
gi ■ važjavę’u^iku iššpką ir /išli
ko nesužėišti. ‘

;■ WA-SHĮ^ČTON, vas. 12.
PrezidentasRooseveltas ba- 
snmte kongresui specialu pra
nešimą, raįinaniį * kongresą 
pradėti kovoti nuolatos pasi
kartojančias sausras vakarinė- 
se valstįj ose. J iš patiekė abel- 
ną labai/; platų/ programą, pa-

» I ’** ! / ‘ *• K • ’ ' *. A ■ • *

ruoštą /sausros .'komiteto. Jokių 
ypatingų ■ pro j ektų prezidentas 
nesiūlo, : bet tik ragina išdirbti 
generalinį/ pląiią, kūrį vykintt 
turėtų padėtį į valstijos ir visi 
vakarų, gyventojai.

Numatomo programo vykini- 
mas užimtų keletą mėtų ir kai-' 
nuotų bilionus dolerių.

Tuojaus du senatoriai įnešė 
enatan r bilių^ kuris sudarytų 

dar septynis “autorities”, pana-* 
sius į Tennessee Valley (Au- 
thority, kurie apimtų visas 
Jungt. Valstijas ir kurie ko
votų ne , tik sausrą, bet taip- 
jau ir potvynius.

Neleidžia kalbėti 
apie karaliaus 

sveikatą

nesužėisti.

CAIRO; III., Vas. 12. Pot- 
vynis; -(labai* . pamaži, . slenka 
Mississippi upe ir nors upės 
žemumose^ vanduo nepaliauja 
kilti, bet pavojaus nejaučiama, 
nes nemanoma, kad vanduo pa
kiltų augščiau pilimų. J
/;/' ■■■ ■. ' ; - /•;' r: : •

New Orleans, La., betgi van
duo užliejo tris blokus, nors 
’tėri potvynis dar toli nėra pa
sekęs savo čiukuro. .

Cairo miestas potvynio išsi
gelbėjo ir Ohio upe1 nors ir te
bėra pakilusi bet/'Jcašdiei at
slūgsta po 9 .colius. Gyvento
jai gryšta į miestą, atsidaro 
bizniai, prasideda automobilių 
ir busų susisiekimas ir tiltas 
>er Mississippi upę jau liko 
atidarytas.

Apielinkės miesteliai, kurie 
buvo užlieti, pamaži valosi, su 
potvynio paliktų laužų. .

Harrisburg, III., betgi 
ra apsemtas vandens..

paskandino uoste laivą'. Alme- 
ria civiliai gyventojai evakuo- 
ami. - '■ ; i

’ ( • ■ ■ I . . ’ •

1 Lojalistai atsitraukė prie 
' Madrido.

MADRIDAS, vas. 12. — Dė
lei smarkių sukilėlių kontr-ata- 
kų, turėjo iš savo priekinių po
zicijų pasitraukti lojalistai uni- 
(versiteto apielinkėje, prie va
karų parko.

Kartu sukilėliai labai didelė
ms jėgomis atakavo Usera ir 
Vaciamadrid apielinkėj, steng
damiesi perkirsti Valencijos 
kelią. Bet čia jie tapo atmušti 
ir sukilėliai neįstengė paeiti į 
'priekį. 1 į / ■
'Dar 30,000 sukilėlių siunčiama 

Madrido frontan.
< HENDAYE, Francijoj, vas. 
12. — Sukilėlių vadas gen. 
Franco ištraukė 30,000 padė
jusių Malaga paimti sukilėlių, 
daugiausia italų, ir siunčia juos 
i kitus frontus, vyriausia į Ma-, 
'drido frontą, kur sukilėliai 
pradėjo naują ofensyvą.

Dalis tų sukilėlių siunčiama 
‘r į Cordoba, kurią puola loja- 
istai ir kuri yra dideliame pa

vojuje. *
Numušė penkis suki'ė ių 

lėktuvus
MADRIDAS, vas. 12 — Pen

ki fašistų karo lėktuvai liko 
nušauti susirėmime su lojalistų 
lėktuvais Madrido pakraštyje.’

pakraščių, 
pati Rusi-

su Vokieti-

> VARSA VA, vas. 12. — žy
dų pogromai ištiko Vilniaus ir 
Varšuvos universitetuose, kur 
/daug žydų studentų liko su
žeista.

Vilniuje, kur
Sėsi visą 
'studentai 
šaukdami:

i

algas ./;u

apleisiant dirbtuves,

orft p

pogromas tę- 
dieną, tautininkai 
parodavo gatvėmis, 
“šalin* žydai”.

Nacių saliutas An 
glijos karaliaus 

dvare
: LONDONAS, vas. 12. — Di
delį sąjūdį visoj Anglijoj iš
šaukė Vokietijos ąmbasado- 
riaus Von Ribbentrop pasvei
kinimas Anglijos karaliaus Jur
gio VI nacių saliutu*. Tai am
basadorius pakartojęs du sy
kiu savo apsilankymuose kara
liaus dvare.

Kiti sako, kad. tokio dalyko 
nebūtų atsitikę prie karaliaus 
Edvardo, nes jis butų tuojaus 
pareikalavęs atšaukti tokį am
basadorių. Tečiaus dabartinė 
Anglijos vyriausybė tyli ir nu
duoda nematanti nacių įžeidi
mo karaliaus.

/•

DETROIT, fdich., vas, 12.-^ 
Packard Motors Co. paskelbė 
naują algų tpakėlimą savo 12,- 
500 darbininkų.

žmogžudystė
■f. ■<■/■■/ •

/

tebe-

LONDONAS, vas. 12. — Vi
sa laida savaitraščio Cavalcąde 
liko sulaikyta, nes tame1, nu- 
meryj e buvo prasitarta apie 
karaliavus : Jurgio VI sveikatą, 

kad jis/buk. sergąs epilep-* 
sija (nuomaru). . Bet užtepus 
tą pastabą, laikraštį leista' pla
tinti. f ■' : -

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

Apsiniaukę; maža permainą' 
•temperatūroje.

Vakar
peratura

Saulė
5:19.

Du bilionai dol
Anglijos apsi

ginklavimui
Iž

2 vai. po piet tem- 
Chicagoje buvo 47°. 
teka 6:50, leidžiasi

LONDONAS, vas. 12. - 
do" kancleris Chamberlain pa
skelbė atstovų j bute, kad Am 
glija turės sukelti dar $2,d00,* 
000,000 finansavimui padidini
mo Anglijos ginklavimo per at
einančius penkis metus.

Ratifikavo vaikų 
darbo pataisą

MOSĖDIS. — Sausio iš 
į 17 d. naktį nežinomi pikta
dariai įsilaužė į Mosėdžio v. 
Ša traminu km. gyventoj ų Bie
liauskų gyvenamąjį mamą ir 
reyolverio šuyiąis nušovė ukb 
fainką Bieliauską ir jo žmoną. 
■Spėjama, kad žmogžudystė pa
daryta apiplėšimo tikslu, nes 
vietos gy ventoj a i pasakoj o,
įcąd Bieliauskai gyvenu pasitu
rinčiai įr tųlrėję pinigų.
Vedamas stropus \ taMymas. J 
'nusikaltimo vietą įvykio tirti 
išvyko Šiaulių apskr? krimina- 

policijos kvotų valdinin
kas. Pažymėtina, kad šatrami- 
nų kaime šią žiemą antras toks 
f x$įtikimąs> o Mosėdžio, valsčiuj 
T atsitikimas.

Pakėlė algas

16

Anglijai jau patiek
tas Vokietijos reika

lavimas kolonijų
LONDONAS, vas. 12.' — Vo

kietijos ambasadoriuj Joachim 
von Ribbentrop jau pradėję? 
'eilę formalių pasitarimų su 
Anglijoj užsienio reikalų mi
nisterija apie grąžinimą, Vokie
tijai jos buvusių kdlohįjų.

Paties užsienio , reikalų mi- 
nisterio Eden nebuvo, nes jis 
iabar 
’oj.

atostogauja” Franci-

Kursto Ameriką 
skolinti pinigus

MASKVA, vas. 12. — Valdžia 
oficialiai nuginčijo žinias, kad 
slaptoji policija kamantinėja 
karo komisaro padėjėją, marša
lą Michail Tuchačevski ir pašto 
komisarą Jagoda.

4 žuvo susidūrus 
automobiliams

'NEW CASTLE, Pa., vas. 12 
jBlair Strip Steel Co. pakė

lė savo darbininkams algas 10

.' ' SANTA- FE., N. M., vas. ■ 12.
— Nė#- ;Me'xico valstijos • le- 
gislatura vakar ratifikavo pa
taisą prie ■ federalinės konsti- 
tucij os, ’ mždraųdžiančią vaikų 
darbą. . / /

Ji yrą 27-U valstija ratifi-’nuoš. Tąi yra trečias algų pa
kavusi tą pataisą.: Reikia dar kėlimas į 14/mėn. Tąįpjau ta 
9 valstijų, .pritarimo iki patai- P° įvesta/ 48 vai.’ darbo savai 
sa bus/priimta .ir .įeis galiom tė.tė. •

LONDONAS, vas. 12? — Ei
na gandų, kad Angliją kur
stanti Ameriką skolinti s pini
gas Vokietijai, nes tik tuo bu- 
du*esą bus galima: išvengti 
ro Europoj.

ka

TOKIO, vas. 12. — Susirū
pinęs nepaprastai greitai kilan- 
čiu pragyvenimu, Japonijos ka
binetas sumažino rekordinį biu
džetų 269,000,000 yenų ir da
bar visa biudžeto suma sieks 
2,769,000,000 ydiių.

PERU, Ind., vas. 12. — Ke
turi žmonės liko užmušti ir (j 
sunkiai sužeisti, jų tarpe pen
ki vaikai, susidūrus 10 mylių 
atstume nuo čia dviems auto
mobiliams.

...—-— ------ r-----
TOKIO, vas. 11. — Japoni

ja šiandie šventė 2,596 metų 
sukaktuves nuo mikado Jimmv 
įkūrimo Japonijos imperijos.

i ■

Ž,*$*.
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Lietu vos Gyvenimo 
Margumynai

emes ūkio produktai žymiai pabrango. - Visuomeni- 
Ąpie laikraštinę etiką.nes minties monopolistais — 

— Kas etiška, o kas neetiška

Lietuvos ūkiškame gyvenime džias darbas. O dabar ir sū ta 
pastebiama daug kas naujo. 
Dar ne taip seniai rugių cent
neris kaštavo 9—12 litų, o 
kviečių — 12—15 litų, o jau 
dabar už rugius reikia mokėti 
net 17 litų, o kviečiai pašoko 
net iki 20 litų. O juk rugiai bu
vo kritę net iki šešių litų,, p 
kviečių iki astuonių litų. Kiti 
maisto produktai, kad ir ne taip 
pabrango, bet vis dėlto ir jų 
kainos žymiai kyla.

Suprantama, kad šioks mais-Į 
to produktų kainų pakilimas 
teigiamai paveikė Lietuvos kai
mą. žinoma, ne visus, o t.k 
tuos,1 kurie tų produktų gali 
rinkai pagaminti arba iš se
niau turi ką parduoti. Pereitų 
metų javų derlius Lietuvoje bu
vo gana mažas. J s tiek buvo

ėtiki tikrai pa'nus dalykai li- 
ko. Štai Europos rytuose vie^ 
nojė valstybėje yra įsigalėjusi 
savos spaudos eifcika, o Europos 
viduryje vėl kita. Vokiški na
ciai komunistūs laiko visokių 
kul turos gėrybių ir laimėj imu 
naikintojais, 0 komunistai savo 
ruožtu vokiškus nacius yra ap
šaukę laukiniais . barbarais ir 
beveik' kuonė žmog'ėdais. ;i

O su Lietuvos oficiozo etika 
taip! pat daug kam nepakeliui. 
Netenka čia aiškintis ką jie su
pranta, kas tai yra etika ir ko 
iš padoraus spaudos darbininko 
jie norėtų laukti, žinoma, jei 
tai Visų butų rašyta tautiško
je, suprantama, Lietuvos oficio
zo tautiškoje\ dvasioje ir jų vi
si darbai butų giriami, tai vita 

nedidelis, kad kTo abejonių, ab tai butų, etiška; ną, o jei j tai 
Lietuvai pakaks duonai grudų, kritiškai žvelgiama, tai jau ne

etiška.
šitie žmonės jaučiasi labai 

aukštai pakilę ir stebėtis rei
kia, kad iš tų savo aukštybių 
rado reika.o pastebėti net tuos 
neetiškus užsienio lietuvių 

manyt!, > Spaudos bendradarbius.
■ į Jie nejunta, kad tose tar a- 

_ . *. j mose aukštybėse sėdi ant sto- 
įros šakos, kurią jie patys sau 
kerta. Ir kerta. be pa'-isailėj'iho 

(ir patys sau ruošia tokį nevisai 
i malonų iš tų aukštybiu.Lkriti- 
ima. Na, tai jų reika as. c a 
I jiems nieko neįrodysi ir jų ne- 
! įtikinsi. Dingo jau t’e laikai, 
i kad jis iSavo t padėtį i suprastų 
j.apba-'kitų nujvclomi tai pajustų, 
ikttr jų einamai ’ " 'jau iųs, LUE uuv, dubius bkcu-i . . , . , ..

. , , , t • x j.* Tai nemaloni būkle, bet poli-(e ir Ž.not?, kad Lietuvos ofi- ... r a . ... v : , .. -v, - „c A> KA- r^ kos ''gyvenime dažnam taip bu-ciozas isbaie ve k visą JJSAįhsV V zLi-i - ’L • .... ... ____ ... • -A kad tokiois. padėtyje atsi-

todėl net išleistas ' įstatymai 
kuriuo draudžiama rugius ir 
kviečius išvežti j užsienį.

š ta apystova, suprantama, 
taip pat paveikė į grudų kai
ną. ' t . * A

Ir vis dėlto reikia 1 
kad dabar dalis pinigų iš miesį- P 
to laikinai persimes j kaimą ir! 
kaimo žmogus liks pajėgingės-1 
uis daugiau įpirkti, žodžiu, rė’- 
k a laukti gyVesn o \ukiško gy
venimo. Juo labiau, kad kitų 
produktų eksportas į užsienį 
ne mažėja, bet tolydžiai auga 
ir jų-kainos turi tendencijos! 
vis kilti. Taigi kaimo ekonom? 
nė būklė turi stiprėti ir g rėti

* * * 

4 r y

Jau jus, tur būt, busite skai 
ir ž’.nota, 1

tuvių spaudą ir prikišo jai ir 
jos bendradarbiams neturint 
etikos/ Eją^.'tps įtikos netUfį. 
kairioji " ir pati dešinioji4 spau
da, tai reikia manyti, kad to
kių etiką turi tik tautiškoji 
spauda. O'kadangi, roibs, pas 
jus tos tautiškosios spaudos Įą- 
bai yra maža» tai ir etikos už
sienio lietuvių spaudoje, sam
protaujant pagal ofic ozą, yra 
maža, arba, tikriau tarant/jos 
visai nėra. Nes tas oficiozas 
taip išsireiškė,-kad Čia visai ne
tenka apie tos > spaudos etiką 
kalbėti, nes jos visai

Na, dėl šito visai 
jaudintis. Juk basai 
yra tiek išdidus, kad 
jog Lietuva dar nėra priaugus 
elektrofjkacijai ir muro staty-^ 
bai. Kaip kritiška mintis laisvai ; 
negali pas mus pasire’kšbi, tai, 
aišku, kad visuomeninės min-Į 
ties monopolistai praranda bet! 
kokį saiką.

Tai pastebiama ne tik Lie
tuvoje, bet daug kur Europoje. 
Tai ne naujiena. Su tais žmo
nėmis ginčytis visai netenką, 
Juos įtikinėti butų visai bergž-

čytis. šia proga tenka priminti
■vieną tokįmažutį-įvykį> ^urls 

.kĄip, ką. ii„pagiry 
pastato- į nejaba'i ma’om^ puįė-

' UiIi-F i

štaj Klaipėdoje, einantis dien
raštis. “Vakarai” tfr'. lfe’štąi ką 
sako: • ' ?!

...tik 14 valandų lenkišku 
traukiniu į lietuviŠką Vilnių.
' vb. Visai teisingai, sakoma, 
kad Amerikoje pirmoje vieito- 
j e bizrys; o visa 'kitu ant
roje vietoje. Net kartais ir 
švenčiausi tautiniai jausmai, 
nustumiami į antraeilę: vietą 

, J prieš... ■ bižnį. štai pavyzdė is 
ir su musų užjūrio broliais. 
Tuo metui Itai visa lietuvių 
tauta siučia savo užuojautą 
broliams vilniečiams, oku
puotoje Lietuvoje, kai ten 
lenkui baigia uždarinėti pas
kutiniąsias lietuvių draugijas, 
mokyklas, kiša į kalėjimą pa
skutinįjį sąmoningesnį lietuvį 
veikėją, musų Užjūrio brolių 
spaudoje, viėharhe Jabai pla
čiai žinomame Amerikos lie
tuvių, leidžiamame Brookly- 
ne, laikraštyje įdėtas toks 
skelbimus f Vilniuūš kruš- 
tą, SuvAlkų, Augustavo aps
kričiu s ir visas vietas Lenki
joje. Pigi, greita ir pUtogi ke
lionė’ naujūsiais t esioginiUiy 
laiVais Gdyhia—"Aniėrica Li
ne, tik 8 su fpuse dienų iš 
New Yorko iki Gdynės. Iš či£ 
tik 14 valandų lenkišku -trau
kiniu iki Vilniaus, ar kitų vie
tų apylinkėj...”/ ir.t.L Tu? 
skelbimu propaguojama nau
jieji lenkų keleivininai iaivai 
Pilsudskį ir Batory. >

Nepriklausomos, neĮ<a bant 
jau ape okuįmotČ'š’oS, Lietu 
vos lietuviui toks skelbimas 

> sąh oningame lietuviškame 
laikraštyje — daugiau, negu 
kas tai nesuprantamo Jau 
reikia stebėtis, kad toks skel 

I *>

him$sjš viso Telpa, lietuvis 
| kardė ^aik^aštyje,' ii ką= jau

sakyti ’ apie patį skelbimo 
? tekstą. Aš ne^iųąu, a'r ats’s

suomiams, bet,' yai|ĮiUi •
? viams. ’Tr j-i-eį. žinoma, tikisi 
gauti, keleivių, jielįuvių, ,ku-, 
rie vyks įš Amerikos į Lie-, 

• tuvą per... Gdynę, paskui 14 
' v^Iapdų lenkišku traukiniu

iki lietuviško Vilniaus... O
. ■ ! (lietuvių laivakorčių agentai 

Amerikoje laiVakortę, noriu* 
čiam vykti lenku laivu į Lie
tuvą lietuviu mielai parduos, 
nes jie turi.;. Iš td/mat, da
romi biznis^ o biznis Afhėriko- 
je pirmpje viėįbje prieš vią$. 
žinoma, niekas negali :'Ameri- 
kps lietuviui'Taslakyti, kokiu 
jis laivu ir per kur turi į Lie
tuvą važiuotif1 pėr Klaipėdą, 

■Goateburgą, Hamburgą, Bre
meną, Lė Havre/‘Schef’bdur- 
gą, Southampton ar I.ondo- 
ną. Vienodai hiieldl bUs įkiėk- 
vįenas' ^sutiktas 'atvažiavęs 
per bet kurį pUmiriettj uo^tų, 
miėliausiki■' jei7 at^ažiUpš per 
Klaipėdą. ' Bet: • jbi ’' lietuviai 
pradės ; važinėti per 'Gdynę 
r—taipjau, 'tiit ‘buU ’tik rnažaii 

zrasiš laukiaU'či^j^k r
VT fidiiunas.

r- - f-' i"'- -.r- iii ■Tur būt, jums,.geriau žinoina 
apie kokį Čia /Brobklyno ’ lietu
vių laikraštį kaib^rpa. Ot, da
bar, /imk ir suprask žmbgtis, 
kurie iŠ šiaurės Amėr koš lie
tuvių laikra^čitį pasižymi > savo 
etka!

Nepamirškim, kad tasAi Klai-

-tikisi
pėdoje einąs dienraštis ir ne 
.keksai- opozicijos pliuškis, bet 
tąiiį pat Lietuvos ofi-
ęiožinei spaudai^; Tai, ^natote, 
kas !tendis; ’ įi|. M spaud,a 
dėdasi.

Pakaks, tai perdaug jums į- 
Jįyrus paliksiu.

> ■ , —Jūsų Keistas.

jisKiekvieną kartą, kai 
skambina pianą, tai verčia ma
ne manyti apie tėvą.

—BcĄ tėvas nėra joks muzi
kantas...

^Taip, aš žinau, todėl ir ma
nau apie tėvą.

Mrs. Anelia K. Jarusz
- . Physical Therapy
- and Midwife

K 6630 So. VVestern
' R Avė., 2nd fįoor 

Hemlock 9252
» Patarnauju prie 

gimdymo namud- 
se at ligoninėse, 
d u o d u massage 
eleetrie treat-i 

r ment ir ftiagne-
I tie blankets ir Ct.
I Moterims ir mer-

5—ginoms pątari- 
...... SS mai dovanai.

ADVOKATAI

duria jos nesuprantą ir n'norį 
suprasti. Paliksim < j uos,ramybė; 
fe ir' *paliiil$ėsinj . ’saldžiiį
sapnų! ’Į /

Butų gaila laiko su jais gin

ti lenkišku laivu..į .Lietuvą 
fTaį būtlį dAUgiaUjwnegu išda 
vima$:‘ O ■■julį^kai., į lie ' ii 
viškupsiu^'y^i^^l^ę^^ 
sieelbiih^ę dėfe ne-'iMlamš

PIR ^.įinr*............... . įl>  

.SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA įv j! 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA N

STOKITE 1 OLD 
GOLD KONTESTĄ

JIMAMS
. - ■ M?-.p : .

1,000 Piniginių Laimėjimų 
išdalinta lAimė^ojairiš

būš

Štai kbntestasj'kilrio 'jtis šenai' 
laukiate. Tai kontęstas . per kurį 
jus galite išlošti laimę ir praturtėti 
visam amžiui. Yra^l.OOO piniginių 
almėjimų sumoje <$200,000. Jus 
galfteHši'p^tif viėną iš jų. Qld Gold, 
gal, lįut, iŠlaimės jums laimę. Įsto
kite ttįo j. dabar. Kontestas tik da- 
6ar prasideda ii* susideda iš' Pa- 
zeiksluotų Mįslių sprendimų. Nuei
kite pas cigarėtų dylerį ir papra
šykite oficialiųbĮd^'Gbld Paveiks- 
'ud?y kartu su tai-
yklemisit.ir '■’detdiemis. Sekite in

strukcijas atydžiai. Švarumas ne
siskaito. čia nėra ne triksų nė 
gaudymų. Tik jūsų gabumas lai
mės. Skaitykite Naujienas dėl to- 
S'nlesnių. prariesmių.’ !
• -X,-- :_______________________________

nėra. ;
netenka 

oficiozas 
net sakė,

John F. Eudeikis^ž
AMBULANČEASŽ 

." '. >..' PATARNAVIMAS - r ■ ■» 
DIENA IR NAKTĮ J >T N 

Visi Telefonai YARjD^O 
4605-07; So. Hermitage Avc. S 

, 4447 South Fairfield Avenue N 
. Tel. LAh'AYĖtTE' 0727 ‘ r A N

_ 1 _ ,. . ; koplyčios visose Q 
■*—PsėczLl Chicagos dalyse
Klausykite musų LietuVškų radio programų,Ęųrųtadienio A&kaęais, 10.;Q0 
vai. vakaro i§ W.II.F..Č. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

l^Į ' --į „ '■

PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ ‘ į

11111 . ......... ..... . .... . ....

Dr. C. J. Svencisk;
DENTISTAŠ

OFISO VALANDOS: 10 v. r. ik 
vak vakaro. Treč' ir sekrn." ptų 

, susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Phone Caųal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS 1R CHIRURGĄ
2201 Wešt 22nd Stre

VMaffddš: rtud 1-^3 Ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal jsutar 

z Rez.6631 Sp. California Aveni
Telefonas Republic 7868

St.

PAŽANGIEJI 
AMERIKIEČIAI!

' r <b! ’
į.> ■ . -'4 S . • ''

Lietuvdš liaddis ir jau- 
nudm^nč nori šviestiš. švie
timo tikslui yra įsteigtas 
ir j!au 14-ti mtetdi leidžia- ' 
riiaš rimtaš mokslo, litera- 
ros ir. visuomenės ^mėne
sinis iliustruotas' žurnalas

KULTŪRA

“Kultūrą redaguoja garbės 
prof. P. Leonas, bendra
darbiauja įžyrhiausieji Lie
tuvos moksiiriihkai, rašy
tojai, vėikėjai, todėl “Kul
tinas” turiiiys yra rimtas 

' įdofous ir riaiidihgas.
r‘. '• ■ . L. ■ ' ■

Pažangieji amerikiečiai
■ —išrašykite savo giminėms 

ir pažįstamiems Lietuvoj 
1937 metais žurnalu “Kul
tūrą”-1 arba išsirašykite jį 
patys, nes “Kultūroj” ra
kite daiig raštų, kurie 
įdomus perskaityti ir Ame
rikoj gyvenantiems.

Ėe to, “Kultūros” žur- 
, nąlas 1937 met. duoda sa- 
. vO pilnai užsimokėjusiems 

skaitytojams nepaprastai 
vertingą dovaną— dailiai 
iliustruotą įdomų: įžymio- 

.. j /jo anglų rašytojo— >
BERNARO SHAW ROMANĄ 

©
“JUODA MERGAITĖ 
IEŠKO DIEVO”.

' r.

“Kultūros”, metinę kaina 
■ nepaprastai pigi:

Lietuvoj metams tik 16 lit., 
Pusmečiui'8’ lit.; 
Amerikoj metams ’ A..... 4 dol..
Pusmečiui, ....................  2 Jol.

■■ ■■; 1 • X i ■ 'i i.fį i«it L. i

? Adresas
1LAS ./%-ULTŲRĄ”,i;.. 
Tilžės g.' 153, Lietuva

.n-: L. A
■ |

Ja;ruši§1ka ir turkiška pirtis' \
, FOtJRTEENTlI STREET BATH IIOUSE
’ A 908-910 W. 14lh Street
< . MOTERŲ DIENA šEREDOldlŠ.
Naujai išremonttiota ir išmalevota—Maisažai ir Čhiropraktika. Atdara

• • .... , ... ~ •. • ■ <■dieną ir naktį. Swimming Pbol.
V Phone CANAL 9560

' t f . i ■ ■ . . •! . . ... i »•

. r

14. Direktoriai

Naridi Chicagos, Cicero Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos 

:--------------1:..i........i-——— ' ’
AMBŲLANCE PATARNAVIMAS DIĘNA . IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dąlyse

P. J. RIDIKAS
So. Halsted Street ; Boulevąrd 4089

■ I,j.ZOLP -
įGlli^esl 4J)th Street ^bonęs Boulevąrd 5203

K.P. GUGIS
’ ADVOKATAS

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

Tel. Boulevąrd 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

fcagal šutartj.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephonė: Boulevąrd 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

Tel. Office Wentworth 633,0 
Rez. Hyde Park 3395

D r.. Susanna Slal
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. ' 
išskyrus seredomis ir subatomi

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurg 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND A

Afiso vai.: Nuo 2 iki 5 ir nuo 6 i 
vak. Nedelioj pagal sutarimu

Ofiso Tek: Boulevąrd 7820
Namų Prospect 1930

* *> • i . . . ■

KL. JURGELIONIS
’ ADVOKATAS

. Veda bylas visuose teismuose
, B’ridgeporto. ofisas:

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

po pietų. Vakarais nuo 7 iki 9
. ■ Rezidencija:

3407 Lowe AVe. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Wasliing'ton St
Room .737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vAkare
Ofiso Tel. Cehtral 4490

Gvv. vieta: 6733 Craiidon Avenue
Namų Tel.-: Hyde Park 3395

Clement J. Svilow
ADVOKATAS '

33 NO. LA’ SAULE STREET 
6-tds lubos Tėl. CENtral 1840

Mąrguette Park Ofisas:
6322 SOUTH WEŠTĖRN AVĖ.

Tėlėfottafe PROspect 1012 
'"Vakarais ir šeštadieniais po pietų

AklU SPECIALISTAI

Ofiso Tel. Virginia 0036
Residencė Tel. BEVERLY 82

DR. T. DUNDUL
GYDYTOJAS ir CHiRURGi 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandas:

2—4 ir nuo 6—8 vai. vak 
Rezidencija

SOUTH CLAREMONT A 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedelioj pagal sutdrtį

nuo

8939

•/v

,, Phone Boulevąrd 7042

DR. C. Z. VEZEL
DENTISTAS'

4645 So. Ashland Av
arti 4 7 tą Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakar 
Sefedoj pagal sutartį

Kiti' Lietusiai Daktarai

Tel. Boulevąrd 5914 Diehą ir N 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, n 
iki 8:30 v. Nėdėl. *nuo 10 iki 12 
DR. S. NAIKEL

GYDYTOJAS Ik CHIRURGĄ 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted Si
CHICAGO, 1LL.

# ’V Oific

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

ušti priežastimi galVos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių, karštį, atitaiso 
trumparegystę iF tolirėgyštę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atšiti- 
Ir’.muoše egzaminavimas daromas su 
'elektra, pdrodančia mažiausias klai
das., Specialė at^da atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 ik! 12 v. dieną.
Dapgely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau- kaip pirirta 
1712 South Ashland A v.

• Phbhe 'Boulevąrd 7589

DR. A. J. MANIK
.^Ygjįj-AN-SURGEbN 

>70 ArjĮ&er Avenue 
Virgima 1116

Valafidos: 1—8p'7^r-8:30 p.]
Office & itesidenefc 2519 W. 43r 

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

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadienį susitarus

DR. A. J. Shimk
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p< p. ir ni 
iki p v. vak. Trečiadieniais

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield A
Tel. Lafayette 8016

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
k Tek Yards 1829 
g? Pritaiko Akinius 
r Kreivas. Akis 
’■ ištaiso :

Akinių Dirbtuve

----------- ------------ .................—

Bosses Won't 
Hire People ^ith 
Hs’itosis ( BREATHj 
People who fcef and hdH jobs 

keep tfielr brėatti dgreeable ’ 
/ • • * .• • ‘ ** ; 

f>rith tht best to chocse Irom thetrf days, em* 
ployers favor the person who is most attrac- 
tive. Ir. businees (>fe as iii the sočiai world, 
halitoats (unp)easant bijai h) ia consldered the 
worst of f aut ta. 

Unfortuaatejy everybod ; ųuffurs from thiw 
offenaivą condition at soma time or cįtner— 
many more revūlarly than thoy tU k. Fermeri- 
tation of fooa partklee skipped by the tooth 
brush is the cauae of most cases. Decaying 
teeth anef poor diguation also cause odors. 

The quick, plaunant way to improve your 
breath is to tiso. LjsUirino, tb<> ųuick deodorant, 
every morning and evęrv night. 

Listarfne ha'ta fei mentation. a rnajor cause 
of odora.ard overcomes the odors themselvęs. 
Your br^r.th becomes aweet and agreeable. It 

not offend othara. 
7f yoų value your jcb and yotlr 'Henris, ūse 

Literine, the saffl antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Oompany, St. Loute, Mo.

Don’t offend cthers • Check 
halitopis *itl’ LISTERINE 
■ o;** - .j/.' u-i r. a a-.

t

--------- (--------- . — — ; —------- ----
K . , •• / < \'l '■ '-V 1 ■ •••.<•■

S. M. SKUDAS
Street ? , , Phone Monroe 3377

/ Afišas ir
•J 756 Wešt 36th Street 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4^ nuo 6 iki 

i-Nedėlidiriis pakai sutartj.
8

KITATAUČIAI
DR. HERZMAI

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas pe 

metus kaipo patyręs gydytojas 
rurgas ir akušeris. , .

Gydo' staigias- ir. chroniškas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal 
jauslus metodus X-Ray ir kit 
elektros priefeAisds.

Ofisas! ir. Laboraotrija:
1034 W. 18th St., netoli Morgai

Valandos nuo 10—12 pietų 
nuo 6 iki 7:30 vai., vakare 

Tel. Caftal 3110
Rezidencijos telefonai :

Superior 9^54 ar. Ceritral 74

Reikalaukite DEGTINES EZĘRSKIS IR SŪNŪS". ■ ■ ‘ ■
Tol. Pū lini a n 5703

’įA.-;': .J* /.'f

t LIETUVIAI

Tom Taylor 
iŠ riienešiy \ 

senumo
ft J f. H 4 . •# •' i lį

STRA1GHT 
kentucky. m

* BOVRBON 
DEGTINI.

GALIMA GAUTI VISOSE
TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR CQMPAHY
4707 SOUTH HALSTEP STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 > ‘ ’
VIENINTELIS • piSTRIfiUTORIUŠĄ

NATHAN KANTER

;■ LACHAVViČZ IR SŪNUS ;
2314 - ^3rd Placę < { { Pli'oriė Carial 2515

š. G. lachavicz
^Sf-M-Easl 108th St., Tel. Pullman.1270.>Jia;.eanid 2515 'i 

- ----------------------------- -------------------------- ------------—.. ................. . -------------------
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Phone Boulevąrd 41393307 Lilųanica Avenuę
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GYDYTOJAI ik denTistai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Dtau^ijds 'Neriai
.< ■ • » '•< -t . ;•. ■

A. Montyid, M. D.
West 'i’ovvri State Bank Bldg. 

2dbo Wėst Madisoii Street 
Vai, 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
' Namų telefonas BrtinšvVick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

.3343 South Halsted St.
, 1 TcL Bolileyafd 1401

Ofiso TeL Boulevąrd 5913
DR. BERTAŠH

/A ■' A

' Corfof 36th ąna 'Hšl^tę'd Šts, 
Ofiso vnlanJOš riu'd ><l-*3 įlū'd 6:30-8:30 

Nedėlioinis pagąb sutartį
Rėz. 49!t). Šb. MICHIGAN BLVD. 

v Tel. Kėhtfood 5107

Dr. Charles Seg
OFlSAŠ ' 

4729 Soi Ashland A 
! S-fos* TiibkUs ‘ 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vali ryto, nuo 2 
vak po pietų ir nuo 7 iki 8:30 
vakaro. Nedėlioinis nuo 10 ik 
valandai dieną.

Pitone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maiiricė Kah
4631 SOUTH ASHLAND AV

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną; 2 iki 3 po ]

7 iki, 8 vai. Nedėk nuo 10 iki
Rez. Telcphone PLAZA 240!

Ofiso Tek Dorchester 5194 
’ Rez. Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTI
Rusas Gydytojas ir- Chirurgą 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų jr i 
chroniškų ligų

Ofisas 6850 Stohy lalanti AV< 
Valandos: 2—4, 7—9 vak- vak. N 

. JĮoinis ir Šventadieniais 10—1: 
didną.
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Viso Gyvenimo Proga!
Vėl sakome, pirk sau karą tiesiog iŠ U. S. Auto Finance 

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

Kiekvienas karas, kur| mes parduodame yra tikras, ga
rantuotas, už*skolą atgautas automobilis. S

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

Pats gražiausia ir didžiausis vėliausių automobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainOmis, kokioms antrinin
ką nerasi niekur visose Suv. Valstijose, j / .,/

. , T

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame
20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 

tūkstančių patenkinti kostumęriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija. ‘ fe.

1937 Terraplanes, 1936 Buicks, 1936 Chevrolets, 
1936 Fords, • 1936 Packards, 1936 Pontiacs^ 1936 
Plymouths, 1936 Grahams, 1.CB6 Dodges, 1936 La- 
Fayettes — 1936 Hudsons 1936 Oldsmobiles — už 
pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip už pusę.

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

. 50 • Nuošimčių.
Neprivalote mokėti būtinai cash

*' f ■ . . * '' ‘ t >

Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo į mokesnį ir kitą 
galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokėjimąis per 2 
meltu.

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

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

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

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

MAYTAG
DRABUŽIAM PLOVYKLŲ 

Kainos Kila Augštin
PIRKITE ŠIA SAVAITĘ IŠ

Progress Krautuvėse
Daug pinigų sutaupysit

Plovyklės yra geriausios plovyklos markete. 
balčiau drabužius išplauna, ilgiau tarnauja 

Progress Krautuvėje pilnas pasu-

IK

Maytag 
Greičiau ir 
ir mažiau kaštuoja, 
rinkimas Maytag plovyklų visų 1937 metų mados.

Tik trumpam laikui.
Naujcs Maytag Plovyklos parsiduoda nUo

$69.50
Pilnai pernaujintos 

Maytag Plovyklos pasirinkimas po

S49.50
• t Lengvus Išmokėjimai

Didę nuolaidą už senas plovyklas mainant ant 
x . • naujos Maytag

ROfiRElfi
3224 So. Halsted Street

Tel. Victory 4226 -

Kodėl Prusą Lietu
viai Ištautėję

fe'A;.feį
Jokios vokiečių priemenes lie

tuviams suvokietinti nepadarė 
tiek žalos Prūsų Lietuvoje, kiek 
baisus maras, ištikęs tą kraštą 
pHeš 227 metus, būtent, 1709 
ir 1710 metais. Maro epidemi
ja pasidarė baisus vokiečių tal
kininkas jų slinkime į Rytus. 
Jis nuvarė dešimtis tūkstančių 
lietuvių, i kapus ir parengė, ge
rą dirvą Prūsijos karaliaus Fru* 
dricho Viliaus I planams kolo-; 
nizuoti' lietuvių gyvenamus 
Rytprūsių žemes vokiečiais. ,

Anais laikais Rytprūsiai bu
vo bemaž ištisai lietuvių apgy
venti; Net patys vokiečiai Prū
sų Lietuvą tada vadindavo: 
“Preussisch—Litauen”. Prūsų 
hercogas Albrechtas nebūtų ra
dęs reikalo įsteigti prie Kara
liaučiaus universiteto lietuviš- 
kus įvairių mokslų skyrius, lie
tuviškas mokyklas, nebūtų lei
dęs lietuvių kalba šv. /raštą ir 
kitas dvasiško turinio knygas, 
jei Prūsų Liėtuva nebūtų Hip 
vusi lietuviška. Tai pripažįsta ir 
anų laikų vokiečių rašytojai. 
Jie pažymi, kad Isrutės apskri
ty beveik visi gyventojai tais 
laikais buvo lietuviai, šiame 
krašte lietuvių kalbą vartojo 
dauguma gyventojų iki pereito- 
jo šimtmečio pabaigos. Ir jei 
ne baisusis maras 1709—-1710 
metais vokiečiams nebūtų taip 
greitai pasisekę nutautinti lie
tuvius Prūsų Lietuvoje. Per 
maro epidemiją ' visuose Ryt- 
prusiuose išmirė apie 11,000 
ūkių, kurių 9,600 buvo lietuvių 
gyvenamuose vietose. Isrutes 
apskr. išmirė 4,620 ūkių, Ra
gainės — 1,613, Tilžės —lį- 
307, Klaipėdos — 871, Labga- 
vos 386, kitose vietose -H 
204 ūkiai. Skaitant kiekyięna- 
me ūkyje vidutiniškai po 5 žmcįr 
neš išeina, kad lietuviai. per 
bailųjį marą neteko apie 45į- 
000 žmonių, daugumoje ūkinin
ku - '.v !

Marui praėjus prąsjdėjo Prū
sų Lietuvos kolonizavimas vo- 
kiečiais. 1 Vokietijos vyriausybe 
pradėjo trauktiišVokietijbsgi- 
luinos kolonistus ir kurdinti 
juos išmirušiųosė ukiiįose;: j?iįr 
mieji; kolbnistąi^buyę at^abęiįįi 
dar; 4710 ’ftetaįš,//bet(' dad^utįa 
j ų išmir ė, . kadangi - maras 
nebuvo praėjęs? .ki Tačiau i;visai 
naujai atgabentų kbibiijstų pii^ 
kai kūrėsi išmirušumse lietuvitį 
ūkiuose ;ir tuo bųdiį sUktii^inb 
vokišką j į gaivalą ‘ - šiame k lietu
viškame krašte. Jau 1711".mę; 
tais kolonistai buvo įkurdinti 
4,240 ūkių. _; ''■ ? ; ???
? prūsų Lietuvos kolonizacija 
buvo tęsiama, iki 1732 metų, 
kada čia atėjo žinomieji zal
cburgiečiai, iš viso apie 10,000 
žmonių. Apskaičiuojama, kad 
per tą laiką Prūsų Lietuvoje 
buvo apgyvendinta apie 26,00Q 
vokiečių. Turint galvoje, 'kad 
anais laikais Prūsų Lietuyojė 
buvo iš viso i72,000‘ gyventoj 
jų, išeina, kad atpludusieji kO? 
lonistai sudarė nedidelį gyVen
toj ų nuošimtį. Tačiau šios sekr 
los užteko, kad padaryti prą* 
džią smarkesniam Prūsų Lietui- 
vos vokietinimui. Taigi, jeigii 
ne baisusis 'vokiečių taįkiriįnr 
kas maras, Šiandien, be' abejo. 
Prūsų Lietuva butų daug lie* 
tuViškesnė, nėgii kad dabar yra.

u.*, 
i-'’''/', \į'/ “-'’i

V.i...'-'.v ■» ;>{>. vbi' .<• .-14 Ji'.iSojos mąistmgum'a's' yra lygiiiS 
geros rūšies mėsai. ’ ? J;

Taip yra *šiais ląikąiš, Ręt. se-. 
novėje tokių gausingų maisto 
rusių nebuvo. IJ t u vo s senoliai 
turėjo tenkintis $ąųg kuklesniu 
maistu. Kiek g^imą rasti žinių 
senovės raštuose, t*ai, senovės 
lietuvių ir . prųsų svarbiausią 
maistą sudąrč mėsa, žuvis ir 
javai. Mėsos jie gaudavo iš na
minių gyvulių arba .prisimedžįo- 
dayo, nes žvėrių Lietuvos gi
riose būdavo labai gausti. Iš 
naminių gyvulių daiigiaus|ą au
gindavo kiaulių 'jr ąvių, 0 
džiodąyo briedžius, Elnius, stir
nas, šernus, lokius. Lpkiįį kum
piai buvo laikomi brangiu ska
nėsiu. Žuvų taip- pat riėtrukda- 
Vo senovės lietuviams, nes Vįsor. 
^bųvo pijna ežerų ir upelių, kur 
galima būdavo pasižvęjoti žu
vies, kiek tik nori. Tačiau ju
ro j e ž ve j o jp dąugiaųšią prusai, 
o lietuviai tik siąuram pakraš
tyje ties Palangą. i

Duoniniai jayaį lietuviams 
buvo žjnomi jąų gilioj ę senobė
je, nes lietuviai anksčiau, negii 
kitos tautos, pasidarė žemdir
biais. Kad javų u£is pas seno- 
vės lietuvius buvo plačiai va
romas,. liudija senieji rusų me^ 
raščiai, kuriuose pąsakdjąmĄ, 
kad į Lietuvą įsiveržus prieši- 
ninkains, kaimuose buvę randa
ma tiek daug javų, kad pakak
davę ir žmonėms ir gyvuliams^ 
ir dar tekdavę deginti; '/

O gėrdavę lietuviai, be vap^ 
dens, karvių, ožkų iri ayįų pie
ną. Kumelių pieną gerti biiv$ 
išmokę iš klajūnų gotų, hunų įy, 
vėliau iš totorių, TaČįaų šis pą- 
protyš plačiau neprigijo' ir ku
meliu pienas vėl buvo ' pamirš-

*
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Ką valgė senovės 
lietuviai *
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DpmicėlePoškienė 
atidarė taverną i

X . -v
■ 1 *

' West Sidęs bižnięrė Domice- 
1? Poškienė, kuri turėjo tuver- ' 

’ną adresu 1858 Wešt 14th st.,. 
dabar . atidarė ją ‘ naujoj- vie
toj ,' buū'iit. adresų .1900 West 

’Oakdąle Street, arti 2000 No. 
Lincoln\strėet. •.

s \ \’ f - * **■'•** X ”• • f.’ ‘i • * ;

/ Vieta .gražiai įrengta ,ir lą- 
bai patogi. / Skanus; užkandžiai 
ir /mandagus patarnav i mas. |
"P-nia Domicėlė ■Poškienė yra 

Clųcagos.. Lietuvių Draugijos 
narė; Jos biznio vietos, skelbi-;

dįęn'
“Naujienose” ; kas- 

— VBM. ■’ į

Mt. Greenwood
Šusiviėhijimo1 Lietuvių Ame

rikoj , 178 kuopos susirinkime 
'VąšhhiO 7 diena šie nariai au-

tgš. ./ iš mędąųs buvo daromas 
šy^įgiriąm.as gėrimas, v pagarsė- 
j^s jjętpvišku midumi, kuris at • 
.^(od^'vyną,. ■.? .■•/ ' /•- . ' 
? Įtofeustus jr kitas daržoves 
Uetuyįhi pažino tik kryžiuo- 
ŽHiihąPrusai juok-

‘ įš kryžiubčįų, kad šitie 
‘^ąiĮį gyvuliai, maitinasi lapais, 
^et/ ląįkui bėgant, daržovės, pri
gijo ir prusnose ir lietuviuose.

Av ■•'S • * ■'J j ’ ■ ■ ■ • . i
——-r---------------------------------------—■ -

eina,

■ .■ */. ? ■ tv'-V

kąvo hukeritejUsienis; dėiiai po
tvynių šelpti:

K. Yurkas $1 , 
i; B. Walantinas $1

P. Budris 50c
1 k: Yurėnas 25c

L. Palasius 25c.
' Viso paaukauta $3.00 
gai atiduoti Chicago-Morgąn 
Park stočiai. Pinigų orderis 
No. 275042 išpirktas American 
Red Cross . vardu*.

Ačiū nuoširdžiai gerašird
žiams rėmėjams. Musų kuopoj 
randasi daugelis narių ir biz
nierių, kurie remia savuosius 
ir visuomenės judėjimą.

B. AValantinas, 
SLA. 178 k p. pirm

.......................... ..... ■

General Motors ra
dio koncertas

> . ..... • - ■■ > > ? ... . : .. .> •
*' 4-~.. ....... ......  •

Sekmaldieny, vasario 14 die
ną, nuo 10 iki 11 valandos va
karo, , (rytinių valstijų laiku) 
vėl bus transliuojamas Gene1- 
ral Motors / radio 
NBC-WEAF stočių

General Motors 
orkestrai vądovaus, 
čias dirigentas, garsusis rusų 
kompozitorius Igor Stravinsky. 
Jis taipgi skambins pianą, pil

HM, ,,
............ i;iBiw*iiMiĮBįįiįii^įMĮijiiM a,.,)....... ... ........... ...

kurs gros
■? ■ '•■ ■ 
i . / , ; r <. J .

I

tPini-

» *z* r -i • Ų ‘ J v *,

dydamas duetą Jcartu bu Ša 
inueliu Dušhkinu 
Smuiką,‘ ; ‘ b
s ‘ Art $Lusic£l? Rusąia orga
nizacijos. choras, susidedąs iš 
60 duiniųinkų, ■ vadovaujamas 
Eugene ? Fiierstj dainuos. Or
kestrai taipgi vadovaus Erno 
Rapee, nuolatinis General Mo
tors simfonines ' ’ orkestrus ve
dėjas. < •

' • • ♦ t * ,

Visas koncertas su'sidęs vien 
š Rusijos muzikos. Tai bus at- 

žymėjimas 100 metų mirties 
u k ak tuvių garsaus rusų j Kieto 

Aleksandro . Pushkino.

Šiandien Hooveris
Chicagoje
Pasakys Kalbą ’

koncertas 
tinklu. • 
simfoninei 
kaip sve-

Šiandien Chięagoje lankysis 
aks^prezidentas, Herbert Hoo- 
v6r. 7, vai, vakare jis pasakys 
kalbą turtuolių kliubo, Union 
League Club, nariams, rūmuo
se, adresu, 65 W. Jackson 
Boulevard. Hdoverio kalba bus 
transliuojama per radio.

Garsinkitės ‘‘N-noser
Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
I.B.M. ■ ■ I     I I I mi ■■■I—               IMU I ■ I I ■ ■■ I I ll»    ■ I II l« I
7 T . k • . j. -a. ' . ■ >. . i »  ■■ 1. \ .. f

Chįcago, III.—“Aš vartoju Trinerio Bitterjo Vyną visuomet 
'M', nuo skilvio ligos ar Šiaip jievirškinimo ir galiu Širdingai 

■ rekomenduoti visįems—Mrs. Susanna Pąvlus”. Nedarykite 
ffi jokių bandymą kitais liuošuotąjąis. lakite Tdnerio 

aflk ’ Bittęrio Vyną, kurs per 45 metus jau yra p-odefe, kad jis yra 
H tinkamiausias vaistas nuo nevirškinitho, gagu, blogo ‘^petito, 

RJE&h /galvos skdūdejirno, neramaus miego ir panašią negahdvimų. 
RJEM z PRASYK SAMPELIO DYKAI

Trląer’» n|Utr Wlne Co. AM 8,W1i8t., ChteMtt, «!.'■ 
Priaiųąk man sampelj dykai ■ -
Vania* ..............————  —  ...  —_---------------- --

Adresą? ,_______________ —— ____________ _____ _________Visose 
Vaistinėse

t.

Kasmet žmonės suranda vis 
naujas maisto rušis^ taipvką$; 
maistas nuolat eina jyairyn. Y- 
pač gausėja'; augalinis maistai 
Prieš kelerius metus įiętuvdje 
pirmą kartą buvo pradėtęs a’U- 
ginti sojos pupos. Bandymai 
duoda gerų vaišių; Pasirodo, 
kad; soja Lietuvoje puikiai au- 
ga. Soja yra* šiaurės Kini j ps^ir
Mąndžurijos augalas, pupų pa
vidalo ir pasižymi dideliu rie
bumu. iš jos x galima gaminti 
•dniio’ įvairiu nrndnktii ir. valonu.
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"Patyrimo Balsas”...
žmogus su milijono doleriu gerkle griežtai

f ‘ ' 1 • ! i 11 •’ 1 < .. .

laikosi lengvo užsirūkymo
i "'fetcA

M* 

'■■I- • .7
'* i 7

“Mano balsas yra mano kar jiera. Jis 
yra įkvepęš daugian^ kąip pėnkiftr^s 
milijonaifis žmotiiiį xpasl^sakoti ■ 
man ąavoasmenes pfd^ėjn^ 
mėtus, pradžioje ant paskaly 
dps9 ir -po jradid dėl . savo
gerkles ntėkpd \ nėsu d^ėi^s nei 
vierto pasirpdymo. ‘As esu pastovus 
rūkytojas, ir kadangi mitri# g^fkU ir ‘ 
mano balsas yrd nepamainotnids nid- 
ri°. t(1d aš griebtai laikausi
lengvo užsirūkymo. Luckies aį at
randu lengvą užsirūkymą ir'- kartu 
puikiu tabaku pdsitenkiriiihą .ir 
štai kodčl Lucky Strikas buvo mano 
pasirinkimu per 14 metų^

MILIJONU RADIO 
KLAUSYTOJU DRAUGAS ĮR PATARĖJAS

PUIKIAUSIAS TĄSAKA|j- 
“DĘRLIAUŠ GtUrtlNĖ- '

. -- ;■ . : t ■' I.' -t . . ■■ ■» i . . . '. . -

buvo t padaryta' savarankiškas tyrin<5- 
,■ ■■■ A' r ' r\ -j 1 į 1 ..y 'fe “ ’>5 ‘ fe ■ ...

jilria&s -advokatų,
gydyto ^fe|0ikįiikų, mokslininkf], ir tt.- Iš tų, kūne

dąpgiau negu 87% pareiškė, J 
jię labiausia mėgsta l^gVų Wirakyirią.

T*’’ y. ,’y 'f j. fefe • fe'' 'fe' J,,1 fe /feIJ'. . /f, ■ ’

' .//rį“Patyrimo 
Biaiaas’’ (“Thė Voice of' Ifeperience”) ;ir taipogi kiti - 
vadovai!jauti >adio, scenos, filnaų; ir operos artistai.
Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš

g^iteįt^i/Lickįeš: - \lengvo 
ųgrūkytao, .Miiišvp nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “Ifs Tpasled” .proceso 
gerklės apsaugų. Lnckies yra malonūs gerklei. ;

LengvasU žsirukymas
It’s Toasted”-Jusu Gerkles Apsauga

PRIEŠ KNITEJIMUS-PRIEŠ KOSULĮ • '
. fe'"-"............................... .. .  -
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naujienos
The Lithuanian Daily , News 

Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian Newg Puh. Co., Ine.

1739 South Halsted Street

by

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 pet year outsidė of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per, copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1379.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

nuostabu, matant, kaip karštai prezidento 
priešai atakuoja jo sumanymą apie federa-

Darosi 
Roosevelto 
linės teismų sistemos reorganizavimą. Jie labiausia kar
ščiuojasi dėl to, kad prazędento pasiūlytoji reforma 
duos jam teisę “pripakuoti” vyriausiąjį teismą savo ša
lininkais. ' v ’

Bet jeigu Rooseveltas ir turi tokį tikslą, tai čia nė
ra nįeko priešingo konstitucijai. Nėra net nieko nepa
prasto. Jungtinių Valstijų istorijoje buvo ne vienas toks 
atsitikimas, kur prezidentas ir kongresas didindavo ar
ba mažindavo teisėjų skaičių, norėdami padaryti, kad 
teismas butų jiems palankus.

Sakysime, 1870 m. prezidentas Grant paskyrė du 
nauju teisėju, kuomet vyriausias teismas buvo pripaži
nęs “nekonstituciniu” kongreso . išleistą įstatymą apie 
popierinius pinigus. Grant’o paskirti teisėjai davė per
svarą teisme administracijos . ‘salininkams ir teismas, 
antru kartu apsvarstęs tą pačią bylą, tą įstatymą rado 
esant “konstituciniu”.

Butų buvę geriau, jeigu * Rooseveltas, užuot siūlęs 
tiktai pakeisti teisėjų skaičių, butų paėmęs dalyką prin- 
cipialiai ir paraginęs kongresą aprėžti teismo kompe
tenciją, uždraudžiant jam anuliuoti kongreso išleidžia
mus įstatymus. Opozicija prieš šitokią reformą nebūtų 
buvusi stipresnė, bet ji butų išsprendus klausimą esmėje.

Puškino pagerbimas
Prieš keletą dienų sukako šimtas metų nuo rusų 

poeto Puškino mirties. Tas sukaktuves Sovietų Sąjunga 
paminėjo labai iškilmingai. Visuose sovietų laikraščiuo
se tilpo' straipsniai apie Puškiną. Jo atminčiai pagerbti 
buvo surengta daugybė viešų paskaitų ir vakarų, ir 
valdžia pavadino poeto vardu keletą gatvių ir aikščių 
Maskvoje ir Leningrade ir vieną miestelį, kuris senojoje 
Rusijoje vadinosi Carskoje Selo, paskui buvo bolševikų 
pramintas Detskoje Selo (“vaikų bažnytkiemis”): da
bar jisai bus vądinamas Puškinskoje Seįo.

Aleksandr Sergejevič Puš.kin yra milžinas rusų li
teratūroje. Jo poema “Evgenij Onegin” ir jo drama 
“Boris Godunov” gali būt lyginamos su geriausiais pa
saulio poezijos kuriniais. Savo raštais proza — ”Kapi- 
tariskaja Doč” (kapitono duktė), “Belkino” apysakos ir 
k. — Puškinas davė klasiškos rusų, literatinė^ kalbos 
pavyzdžius.

Savo pažvalgomis jisai buvo “europietis’^, t. y. jisai 
norėjo, kad Rusija sektų Vakarų Europos kultūrą. To
dėl jisai simpatizavo ’ politikoje ‘ cariško absoliutizmo 
priešams. Už tai jo nemėgo caras' Nikalojus I, ir 'dau
giausia dėl caro intrigų Puškinas įsivėlė į kivirčus su 
asmeniu, kuris pašiepiančiai' atsiliepė apie jo žmoną, ir 
duelyje (dvikovoje) su tuo asmeniu jisai žuvo, (sulaukęs 
vos 38 metus amžiaus. (r , - j

Charakteringa, kad sovietų valdžia dabar taip karš
tai Puškiną garbina.

Per daugelį metų po, bolševikiško perversmo Puški
no raštai buvo Rusijoje'visaj ne madoje. Jisai, mat, bu
vo “buržuaziškas” poetas/ Kurį laiką jo veikalai buvo 
net išmesti iš mokyklų bibliotekų. Bolševikiški poetai ir 
rašytojai semdavo įkvėpimą iš/Stenkos Razino ir Pu- 
gačiovo “žygių”, o Puškinas vienoje savo apysakoje 
(Kapitono Duktė) aprašė Pugačiovą, kaip žiaurų bar
barą ir tamsios, nekultūringos gaujos vadą. .

■ •. I ’ , ' į

Šiandie sovietų valdovai nenori nė prisiminti apie 
tuos laikus, kad jie kalbėdavo apie Puškiną su panieka. 
Jie dabar nori, kad. Rusijos žmonės didžiuotųsi juo, 
kaip savo “tautos gęnijum”, .ir mokytųsi iš jo raštų my
lėti savo kraštą. Tačiau bolševikams Puškinas dar vis 
nėra toks didelis genijus; kaip Stalinas. Pastarojo var
das yra duotas (dar jam gyvam tebesaht!) keletui stam
bių miestų, o Puškino vardu tapo pavadintas viso tiktai 
vienai “vaikų bažnytkiemis”. } į

Bet vistiek progresas yra padarytas nemenkas nuo 
to laiko, kada bolševikai statė, paminklus Stenkai Rabi
nui ir Emeljanui Pugačiovui.
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LIETUVOS DARBININKAI IR 
VALSTIEČIAI REIKALAVO

NEPRIKLAUSOMYBĖS
, - ' •

“Naujienų” pareiškimą, kad 
socialdemokratų partija buvo 
pirmutinei iš visų Lietuvos sro
vių-, kuri aiškiai pasisakė už 
Lietuvos nepriklausomybę, pa
remia “Keleivis”, paduodamas 
kaimo darbįninkų ir valstiečių 
suvažiavimo nutarimus iš 1905 
m. lapkričio , 23 d.

Tas suvažiavimas- įvyko Vii-1 
niaus mieste tuoj po “Didžioj.o 
Vilniaus Seimo”, kuris tik-ką 
buvo, pasibaigęs, šitame seime, 
kaip žinoma, vadovavo social
demokratai ir jisai pasibaigė, 
pirmininkaujant inž. St. Kai
riui. Bet jo sąstatas buvo miš
rus, todėl jo rezoliucijos buvo 
kompromisines. rJŲaigi socialde
mokratai nutarė 
šaukti kitą konferekciją 
kaimo darbininkų ir Valstiečių, 
kad joje butų galima a'škiaū 
pareikšti savo idėjas.

ši konferencija buvo pava
dinta “Kauno, Suvalkų ir Vil
niaus gubernijų kaimo .darbi
ninkų ir valsčionių susirinki
mas; sukviestas Lietuves Social
demokratų Partijos”. Jisai nt^ 
tarė: ' * >

“... Kovoti už tai, kad ir 
Lietuvos gyvėntojai galėtų 
patys savo reikalais rūpintis, 
tai yra, kovoti už politiškai 
nepriklausomą Lietuvą, su 
seimu Vilniuje, kurį turi iš
rinkti visi suaugusieji (pa
siekusieji 20 metų) Lietuvos 
gyventojai, vyrai ir moterys, 
lygiai lietuviai, žydai, baltgu-

i z * •

džiai, lenkai ar rusai, lygiai 
katalikai, pravoslavai ar liu- 
teriai.” > i

i

Kalbės Lietuvos Nepriklausomybės Iškilmėse

“NAUJIENŲ” REDAKTORIUS,' P. GRIGAITIS, KURIS 
pasakys vedamąją kalbą Lietuvos Nepriklausomybės Iškil
mėse, vasario 16-tą dieną. Tas iškilmės rengia Amerikos Lie
tuvių Kongreso Chicagos Skyrius,,Chicagos Lietuvių Audito
rijoje. / ofC ....o............. o...

P. Grigaitis paveiksle kartu su Dr. Jbnu Šliupu,
.... ..,.0 

kuris
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MOKYKLA SOVIETŲ 
BALUSŪDIJOJE

............ .......... " ............... .. '

Kručas rašo “NaUj. Gady
nėje”:

“ ‘Priekalas’, išeinantis 
Maskvoje, rašo: ‘Dimanovos 
lietuvių vidujinėj mokykloj 
nuimtas nuo* mokytę javinio 
Vilūnas už dėstymą trockiz- 
mo. Pastaruoju laiku direk
torium paskirtas d. Svotelis.’ 

“Minėtas Svotelis tai bu
vęs amerikietis. Prieš pasau
linį karą gyveno Mass. vals
tijoj. Lietuvių Socialistų Są
jungos ,VI rajono organizato
rium buvo metus laiko. Prieš 
pat karą iškeliavo į "Europą. 
Man nesuprantama, kad žmo
gus, kaip Svotelis, būdamas 
be jokio mokslo, gali užimt 
vidurinės mokyklos direkto
riaus vietą. Gal už ištikimy
bę Z. Angariečiui...”
Vilūnas tai—ęks-kunigas. Dėl 

to, kad jisai, metęs dvasišką 
“stoną”, prisidėjo prie komunis
tų, tai Lietuvos valdžia jį per
sekiojo ir jisai pasišalino j so
vietų žemę. Sovietų 'Baltgųdijo- 
je jisai gavo gimnazijos moky
tojo vietą.

.Bet Vilūnas pasirodę neištiki
mas Stalino “generalinei lini
jai” — tai jį iš tos vietos pa
šalino. O Svotelis, kuris niekuo
met nebuvo lankęs net pradi
nės mękyklos, įtapo paskirtas 
gimnazij os direktorium!'

PLEPA NEŽINODAMAS' KĄ

Pruseika sako, kad Trockio 
“permanentiškos ' revoliucij os” 
idėja bolšŽVizmui nepri^ij usi. 
Girdi, —

“Leninas charakterizavo tų 
‘permaneųfišką’ (nepasibai
giančią) revoliuciją, kaipo 
žioplystę ir teatrališką frazę. 
Nei-kontrabandos kėliu TroČ-

■ t?ix .. ...... . 7. . ....
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kiui* nepasisekė įšmiigeliuęti 
bolševikų partijon tą savo 
kraitį.” ’
Tai tuščias plepalas. Prusej- 

ka pats nęišmano, kas yra bol
ševizmas.

Leninas daug dalykų yra 
charakterizavęs “žioplystę”, kup
riuos jisai vėliau pats vykino 
ir “iteoretiškai” gynė.

Sakysime, jisai per dvide
šimts su viršum metų atakavo 
socialistus revoliucionierius, 
pravardžiuodamas juos “socia
listais reakcionieriais”, už tai, 
kad jie skelbė, jogeį Rusijai/ 
kuri - turėjo kaimo “obšČina's” 
(bendruomenes), nereikėsią ęi- 
ti tuo $ačiu keliu į socializmą, 
kaip Vakarų Europos kraštams, 
t. y. per kapitalistinio plėtoji
mosi stadiją, bet ji galėsianti 
per tą stadiją “peršokti”.

/ 'i /

Tačiau, kai Leninui pasisekė 
kartu su,Trockiu padaryti gink
luotą perversmą Rusijoje ir pa
sigrobti diktatorišką galią į sa
vo rankas, tai jisai pats ėmė 
skelbti, kad labiausia ekonomiš
kai atsilikusi Europoje šalis, 
Rusija, pirmutinė įžengs į so
cializmą, “peršokdama” per ka
pitalizmą. Tokiu budu jisai pri
ėmė socialistų revoliucionierių 
“žioplystę”.

To ne gąna. Iš Rusijos Leni
nas ėmė • diriguoti “pasaulįo re
voliucijai”. Jisai kurstė darbi
ninkus Vokietijoje, Vengrijoje, 
Austrijoje, Italijoje, Francuzi- 
joje ir kitur “nuversti kapita
listišką tvarką”, šitų pastangų 
rezultate vokiški bolševizmo se
kėjai padarė ginkluotą sukili
mą (sausyje 1919 m.) Berlyne 
ir įsteigė “sovietų valdžią” Ba
varijoje su centru Muenchene 
(tenai, kur dabar yra Hitlerio 
partijos centras — “das braune 
Haus”); padarė perversmą 
Vengrijoje, ir įsteigė “sovietų 
valdžią”; grobė dirbtuves Ita
lijoje ir t. t.

Visi šitie bolševikiški “pu
čai” iššaukė militaristinę arba 
fašistinę reakciją. Bet Leninas 
ir. jo bendradarbiai vistiek nesi
liovė tęsę tą pasaulio “revoliu- 
cionizavimo’’ darbą — iki jisai 
neprivedė prie katastrofos išti
soje eilėje, šą'Jių. Tik ka‘i Vo
kietijoje įsigalėjo Hitleris, ku
ris ėmė gi^siųti kalu Sovietų 
Sąjungai, tai Lenino įpėd’n'ai 
Maskvoje susigriebė, kad bus 
“velnias”. Tuomet jie savo poli
tiką pasuko į visai priešingą 
pusę ir pradėjo ieškoti susitari
mo su demokratinėmis/valdžio
mis.

Kas gi buvo ta “pasaulio re
voliucija”, kurią Leninas su 
Trockiu ir Zinovjevu despera
tiškai stengėsi iššaukti Vakarų 
Europoje ir net Kinijoje ir' 
Amerikoje?

Tai buvo niekas kita, kaip 
ta pati “permanentinė revoliu
cija”, kurią Trockis atsinešė, 
ateidamas pas bolševikus.

“Pasaulio revoliucijos” oba'l- 
.si^ buvo paremtas tomis pačio
mis idėjomis, kaip ir Parvuso- 
Trockio “teoriją”':
a Rusijos revoliucija turi iš
šaukti darbininkų revoliucijas 
pramoningose šalyse;

šitos revoliucijos pasibaigt 
socializmo pergale;

Socialistinės revoliucijos iš 
pramoningųjų šalių, persimes į 
Rusiją ir padės Rusijos revo
liucijai galutinai nugalėti kapi
talizmą. Tuomet socializma's pa
ims viršų ir Rusijoje.

Tik aklas gali nematyti pil
niausios analogijos tarpe troc- 
kistiškos “permanentinės’ revo
liucijos” ir lęniniškos “pasaulio 
revoliucijos”.

Kada “pasaulio revoliucijos” 
idėja subankrotavo gyvenime, 
tai ir Trockio politine karjera 
pasibaigė. Tie, kurie Trockį se
iliaus garbino, ėmė nuo jo ša
lintis, o paskui Jį keikti. Galų 
gale, jisai pasidarė komunis
tams didžiausias baubas.

Tai iy Pruseika, kuris dar ne
seniai prieš Trockį tursindavo, 
šiandie, jau ant jo spiaudo, (— 
pats nesižinodamas, kodėl ir už

dar tebeieško
Bet nėra ko

. IŠSIGELBĖJIMAS.
Ryškiai ir kažkaip skausmin

gai prisimena tos valandos. 
Kiek jų praėjo? Reikėjo gero
kai pagalvoti, kad butų galima 
tinkamai susivokti. Per visą 
laiką buvo jaučiamas kažkoks 
keistas jausmas, nepaliaujamas 
skausmas, žeminanti baimė, lu- 
keriavimas susijęs su piktumu 
ir mirgančia viltimi.

Tame sėdėjime po keltuvu, 
tarp dulkių, purvų, drėgmės, to
je neparankioje pozoje jautėsi 
kažkoks pažeminimas ir gėda. 
Nenuslopintas išdidumas pro
testavo ir šnibždėjo 
čius žodžius, žinoma', mano dar
bas buvo ^kilnus ir garbingas. 
Aš viską rizikavau: savo jau
nas dienas, * draugus, pažįsta- 
inus. Kartkartėmis aš pats sau 
atrodžiau kažkokiu herojum. 0 
vis dėlto aš sėdžiu čia, slepiuo
si ir mano kūną purto baimė. 
Aš pasirengęs griežti dantimis...

Kartkartėmis nusiramindavo. 
O tokiais atvejais nervai atslug- 
daVo, ir mano mintyse pradė
davo vaizduotis Marijos Diama'n 
paveikslas.

Ji čia, tik trečiame aukšte. 
Ji vaikščioja viršuje manęs, o 
aš, lyg pavergtas, voliojosi po 
jos kojomis: nugalėtoja ir nu
galėtasis! Atmintyje gimė vaiz
das seniai praėjusio vakarę po 
teatro. Ji vos tik baigė savo 
partiją. Apsirengusi ji buvo 
juodais aksominiais drabužiais. 
Jos kaklą puošė auksinis meda
lionas, kuris buvo1 panašus į 
kryžiuką.* Ji sėdėjo artistams 
skiriamoje salėje. Pakėlusi il
gas blajtstiepas, ji žiurėjo j 
Vartaševskj. Atrodė, kad tą mi
nutę daugiau niekas pasaulyje 
jai neegzistavo. Ir tąsyk aš su
pratau savo nepasisekimą... Ko 
aš norėjau pasiekti? Kur aš ė- 
jau? Kuriems galaips buvo iš-

Šeštadienis, vasar. 13, 193'
i

(Tęsinys)
Keltuvas nesiekia žemutinės 

aikštelės. Mašina' jau seniai ne
veikia. Po minutės aš jau gu
liu įlindęs į kampą. Guliu susi
rietęs dvilinkas. Taip praeina 
valanda, kita, trečia, ta'ųt pra
eina visa naktis.

Kad galėčiau kaip patirti: 
pasišalino ar vis 
ir tebesaugoja?
paklabsti. Reikia sėdėti ir lauk
ti. Ko laukti? Kaip ilgai laukti? 
Nežinia! Tik dabar aš jaučiu 
kažkokią vidujinę tuštumą. Pra
deda alkis kamuoti. Aš prisime
nu, kad visą dieną nevalgiau. 
Jei neilgai teks tupėti, tai dar 
šiaip ir taip. Bet jeigu... Ta
čiau mano fiziška ištvermė ge
ra. Aš pradedu snausti. Vienok 
tuoj susipurtau ir žiuriu į laik
rodį. Jau septinta valanda. Iš 
kažkur veržiasi šviesa. Tur būt, 
pro išeigines duris. Kapų tyla.

—Vienok reikia susivokti ir 
susiorientuoti.

Čia jau netoli pas skalbėją 
tupi pasislėpęs Feofilaktas A- 
leksevičius. Aš taip ir nepa'kląu- 
siaU jo, kodėl jis vakar atbėgo 
čia. Matyti, įspėti. Bet kokiu 
budu jis patyrė, kad aš pas Var- 
taševskį? Ar jam kas praneųė 
apie mano santykius su ta mo
terim ?

Staiga', lyg žaibas, gimsta 
mintis:

—Visa tai nėra .atsitiktinu
mas. Kodėl mane turėjo areš
tuoti pas šį žmogų? Kodėl Var- 
taševskį- Ar jam kas pranešė 
man į akis? Kodėl jo nebuvo 
kambaryje? Kodėl Marija Dla- 
man bandė sulaikyti mane? O 
ką, jeigu...

Širdis atsako:
—Negalimas daiktas!

^Meluoji, širdie!... Bet, jeigu 
išdavystė, — o, aš žinau, 
ma'n reikia daryti!

čia 
kas

eikvota tiek daug jėgų? Kok 
vaikiškas neapsisvarstymas! -

Štai ir dabar ji drauge si 
juo viršuje... su savo mylimųo 
j u ir laiminguoju, o aš... Žinote 
požemis visada tragiškas. Be 
ta nepakenčiama vienuma, ap 
supta šešėlių, baimės ir priešin 
gurno, pasidaro tiesiog neįmano 
ma, kada tarp pasvajų, nuo ku 
rių atskirtas, vaizduojasi pa 
veikslas neištikimos mylime 
sios...

. —O ką, jeigu pasigirs jo 
žihgsniai ir ji pradės eiti že 
myn pakopomis — pamatysit 
aš ją ar ne? i

Aš vos-vos iškišu galvą. T 
pat minutę aš girdžiu balsą:

—Štai kur jus... O Viešpatie 
Moters balsas. Aš krustelt 

jau. Kas Čia kalba? Staiga ap 
sigręžiu. Vieną akimirką rodę 
si, kad tai — Marija Dramai 
Bet prieš mane — sargo žmc 
na. Ji laiko rankoje didelį še 
petį. Aš greit atsikeliu.

—Supraskite, kad jus man 
žudote! Sakykite tiesą: man 
saugoja? Ar sargyba yra pri 
durų ?

Aš ištraukiu iš rankų šepel 
ir numetu jį i šąli, o nustebi 
šią moterį griebiu ir stumiu 
jos kambarį. Sargo nėra. Aš nu 
tu ant stalo puoštą pinigų.

—Duokite man bet kokiu 
drabužius persirengti! Seną dr 
Lūžių eilę! Juk vyras vis dėlt 
turi seną kepurę...

Aš greit 
' pinigus.

—Tai — 
ta te?

Tąsyk ji 
' traukia skrynią, išima suveli 

ir surukšlėtą durų sargo (šve 
caro) uniformą bei kepurę.

Aš prašau ją:
—Duokite greičiau nedide! 

nosinę!
Ją aš įkišu į burną. Nuo st? 

lo aš griebiu kažkokį raudon 
skudurą ir aprišu ištinusį žai 
dą. Po minutės aš išeinu į gal 
vę. Aš drąsiai žengiu kelis žin$ 
snius. Krinta minkštos sna 
guolės. Atsirėmęs į šautuv; 
sargybinis flegmatiškai palyc 
mane savo žvilgsniu. Jam nėr 
reikalo jaudintis: juk. čia ein 
tik šveicaras, su kurio dantimi 
nėra viskas tvarkoje. Aš ein 
be tikslo.

(Bus daugiau)
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Detroit, Mich.

suskaitau numestu

tūkstantis! Suprai

lenda po lovos, i:

Lankosi ‘‘Naujienų” atstotas
T. Rypkevičiits

jžeidž’an-
Šiandien rytą drauge su Di 

A. Montvidu iš Chicagos išva 
žiąvo ir T. Rypkevičius, “Nau 
jienų” atstovas ir bendrovė 
vice-prezidentas. Vakare ji< 
abu dalyvaus Detroito naujie 
niečių surengtoje vakarienėje ii 
pasitarime. Kitą dieną Dr 
Montvidas kalbės didžiuliam* 
aštuoniolikos draugijų rengia 
mame Lietuvos nepriklausomy 
bes paminėjime.

T. Rypkevičius “Naujienų’ 
reikalais pasiliks Detroite ga 
kelias dienas.

DETROITIEČIAI!
"NAUJIENAS”
NUSIPIRKSIT

Sekamose Vietose;
M. BALCHUNAS,
1308 Westminster.

VIDŲRMIESTYJ PAS 
Triangle News Company 

. MICHIGAN & GRISWALD

Skelbimai Naujienose 
•uodą nauda dėlto,' 
<ad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Mirė knygnešys auš
rininkas Miglovara

Sausio 20 d. 1 vai. naktį 
Šiauliuose, mirė žinomas knyg- 

poetas aušrininkasnešys —- poetas aušrininkas 
Juozas Miliauskas - Miglovara 
9L metų amžiaus. Velionis pa
skutiniuoju laiku sirgo skilviu 
ir astma. Laidotuvės buvo 
Šiauliuose sausio 23 d.

Apie Juozo Miliausko - Mig
lovaros vaidmenį “Aušros” lei
dime liudija J. šliupas: “Pa
čioje pradžioje “Au’šrai” butų 
buvę labai sunku išsilaikyti, 
jeigu jos nebūtų panorėję pa
laikyti Petras Kriaučiūnas. Ma
rijampolės gimnazijos mokyto
jas, ir Juozas Miliauskis, poli- 
ęijos “okolodočny” Rygoje... 
Miliauskis buvo poetas, Mig
lovaros slapyvardžiu rašinėjo 
“Aušrai” eiles ir taip pat už
sisakydavo nuo šimto iki pus
antro šimto egzempliorių, ku
rių dalį platirij). Rygoje, o per 
H. Aluiianą, Mintaujos knygy- 
ninką ir mokinius paskleisdavo 
ir žemaičiuose. Galinta supra
sti kokiu pasišventimu tatai 
vis buvo daroma: už tokį dar
bą galėjo atsidurti Sibire”...

Taigi, tokių pasiryžėlių, kaip 
Miliauskis, kurie išplatintų 
tiek “Aušros” tais laikais ir 
tarp pačių aušrininkų nedaug 
tebuvo.

J. Miliauskas gimė 1845 m. 
kovo mėn. 12 (24) d. Galnčs 
km. Vainuto valsč. Tauragės 
apskr. Jo tėvai nors bų*vo be
žemiai, tačiau nebuvo beraš
čiai. Vieną sūnų Aleksandrą 
jie buvo išmokę. Tas buvo ku
nigu ir net latvių religinių kny
gų rašytoju, šis vyresnis bro
lis daug padėjo ir Juozui. Jis 
jį leido į parapinę Vainuto mo
kyklą, o paskuj ir į Šiaulių 
gimnaziją. Joj besimokant, 
Juozui Miliauskui esant ketvir
toj klasėj, kilo 1863 m. suki
limas. Pats Miliauskas tame 
sukilime aktyviai dalyvavo ir 
kovėsi net trijuose mūšiuose.

Pasibaigus sukilimui, jis 
mokė bajorų vaikus ir pats to
liau mokėsi, skaitydamas kny
gas. 1872 m. Mijiauskas įsto
jo į Rygos policiją ir joj iš
tarnavo iki 1885 m. Po to, me
tęs policijos tarnybą, jis at
sikėlė į Šiaulius ir čia dirbo 
notaro kontoroje raštininku, 
šiauduose jis išgyveno iki pa
skutinių savo dienų, gaudamas 
mažą pensijėlę.

J. Miliauskas išleido į mok
slus kelis savo sūnūs.

Dar J. Miliauskas, yra pasi
darbavęs, kaip organizatorius. 
Rygoj gyvendamas, 
dirbo vietos lietuvių 
cijose. Be to, jis dar 
votiškas filologas ir 
tas.

je, kur įvyksiančios Anglijos eks-karalaius, Edvardo VIII ir Mrs. Wallis VVarfiel'd 
Simpson vestuvės apie balandžio 27 d. Dėl Sinipsonienės Edvardas VIII apleido An
glijos sostą. \ '' Naujieąų-Acmi'Photi)

RYTOJ ĮVYKSTA BIRUTES PARENGIMAS
Birutes choras kviečia vi

sus savo rėmėjus ir publikų 
atsilankyti į Lietuvių Audito
riją ryt vakare, kur įvyks jos 
parengimas. Bus suvaidinta 
operete “Sveikam ligą neįkal
bėsi” ir įvyks Lietuvos, Nepri- 
klausojnybės paminėjiipas.

Birutė yra prisireilgusi vi
slią mandagiai pasitikti ir visą 
programą kuo geriausia išpil
dyti. :

Birutės choras, gyvuodamas 
chicagiečių tarpe per tris de
šimts metų, yra daug nuvei
kęs meno srity, šiandien Bi
rutėje dainuoja j oš tvėrėjų su-

nųs ir dukterys. Birutė atlie
ka kultūrišką ’darbą ir neleid
žia užmiršti musų tautos liau
dies sukurtas dainas.

Tad remkime savo kultūri
nės įstaigas ir ateity dar dau
giau jas tobulinkime.

*

Iki pasimatymo Birutės ya- 
kare vasario 14 dieną Lietu
vių Auditorijoj. —Busiu.

Skelbimai .Naujienose 
duoda naudą dėlto 
kad pačios Naujienas 
yra naudingos

NAUJAS KULTŪROS
NUMERIS

(gruodžio mėn).
Jau* atėjo!
Turinys:
Prof. v. Čepinskio, “Autori

tetas ir Laisvoji Mintis Mok
sle”; Prof. P. Leonas, “Istori
nė Žmoniškumo Etikos ir Tei
sės Evoliucija”; Robert Frost, 
“Samdinio Mirtis”; J. Ker
nius, “Vincas Kreyė-Tautpsa- 
kininkas”; H. Lukauskajtė, 
“Draugams”; “Žygis į Hima
lajus.”

Galimi gauti “Naujienose”.
45 centai numeris.

ir papiršo Lepčių kaimo panelę važiuojanti, toli negali niekur matyti. Labai blogai kai reikią 
pavažiuoti. Sunku ir panas iš
sirinkti. 

..ir , , •
♦ * 1 '. ' z

Taip pat ir Stasys Orvidas,
Aukštuolių kaimo, jau apie ko
kią dvyliką • panų parvažiavo, 
bet sau žmonos nesusiranda. 
Labai didelės dalies ieško, ku
rios jo ūkis neišneša. Sakosi, 
p-lė Dabrikaitė labai patiktų, 
kad ir augesnė už ji butų, bet 
kai litų nėra, tai ir negali imti, 
,O. katros litų kiek turi, tos vis 
žiuri gęresnės išeities.

Matai koks vargas Lietuvoje 
kol apsivedi. Dabar pas mus

Gedžiutę. Jos tėvai prižada An
tanui pustrečio tūkstančio pi
nigų, porą karvučių ir daug ki
tokių daiktų.

Antanas buvo taip susirupi- 
nęs, kad pasidarė, vargiai bepa- 
žistamas. Tačiųu sausio 16 bu
vo Antano šliubo diena. Anta- ■ > > >. ■
nas tą dieną buvo labai liūd
nas, Kai atvažiavo paimti pirš
lį, net ašaros riedėjo per jo 
skruostus. Kada iš Gruzdžių 
grįžo po vestuvių, tai truputį 
linksmesnis buvo.

Dabar piršlių laikai Lietuvoj, 
tik laikai biaurųs, keliai neiš-

R. š

JUOKAI

kur važiuot;. -
Tai tokie vargai su vestuvė

mis Lietuvoje.

Naudokite Lietuviškos Gamybos

M OTERYS!
Tavo balsas dabar švelnesnis.
—Ačiū už komplimentų...
—Ant tiek švelnesnis, kad aš 

dabar tik vieną gabaliuką vatos 
į ausį kišu.

—Kodėl tamsta skambinai du 
kartų?

—Todėl, kad du svečiai atėjo 
jau ėmė šalti, bet sniego nesi-tamstą 'atlankyti—aš su draugu.

KOSMETIKOS/»

(GROŽIO REIKMENIS) IR

VAISTUS
4 ■ ' H ■ T '* ■ . .. j *

M s . ■1 ■ ■
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K

jis daug 
organiza- 
buvo sa- 
etnogra-

su Aukštuolių Orvidu

mano ponus OrvidUs

Chicago, III

aaiw

Čia Lengva Nusipirkti Naujus Rakandus

Seklyčios Setai po $49.00 ir aukščiau

Vestuvių laikotarpiu 
Lietuvoje

Rašo p-lė B. šniukšite iš 
Karvelių kaimo, Gruzdžių vals
čiaus:

Kažin ar girdėjai, kad Kar- 
velių^stipruolis Antanas Orvi- 
das apsivedė? Jam nemažai te
ko panų apvažiuoti ir nemažai 
žvalgų į savo namus parvežti.

Su -viena mergaite sutiko. 
Jau viską surokavo; apžiurėjo 
Antano ūkį ir panai viskas pa
tiko; prižadėjo penkis tūkstan
čius litų duoti pasogos, prie to 
dar keletą gyvulių ir'kitų daik
tų. Jau sutarė kokią dieną ves
tuvės turės įvykti, bet paėjo
gandai, kad. ta jo busimoji žmo-> 
na nesveika, turinti nuomario 
ligą. Antanui butų gaila įtiek 
pinigų išsižadėti, tačiau bijo ir 
tokią žmoną gauti. Dabar ne
bėrai išeities, reikia ieškoti ki
tokių priemonių.

Taigi jis vėl .važiuoja į Joniš
kiečius
Stasiu. Bevažinędapii užvažia
vo pas
Beržynų, čia juos labai meiliai 
priėmė, susipažino už gimines

Mes nepakėlė me savo kainų, 
nors urmo kainosi ir pakilo. 
Mes rendios nemokame ir jums 
ją atiduodame. r

M tisų lengviausios sąlygos 
padės jums padaryti savo na
mus kaip p alodų,.

Visi žino, kad pas mus yra 
* lengviausia pirkti, kad par

duodame pigiausia ir patar
naujame sąžiningai; 7

.'•Me'šneimaiiie palūkanų. Tą‘ 
mes darėm pėr 40 melų. Tūk
stančiai namų turi mųsų. ra? 
kandus'ir džiaugiasi, kad pi
gia; pirko. ■ ■■

Pinigas šiose dienose, yra 
brangus draugas. O /pirk Ja
lui pasMnus . jųs neišleisi t daug 
pinigų. Visuomet užtikrinajne 
patenkinimą ir pinigų sutau
pytą. t , .
40 metų toj pačioj vietoj ir

• tie patys šeiiilininkai: 
RAKANDŲ PlRKTJ EIKITE

VISOMET PAS:'

BROS
Miegamųjų Setai po $49.00 ir aukščiau

COHEN
FURNITURE COMPANY

1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET
Krautuvė atdara utarninko, ketverge vakarais, o taipgi. nedėlromis.\
Pinigai Maloniai Grąžinami, Jei ne Patenkinti

PETERPEN
*

Yus,
Ii'Ss-

*Tl-4Er 
MOOk-

j::::
i 
į

i B 
iii

Pudrą;, Lupų ir Veido Dažai (Rouge ir Lipstick), Kre 
mąi, Lotions, etc., ir PIRMOS RŲŠIES VAISTAI

KLAUSKITE PAS S A VQ VAISTININKĄ ARBA UŽEIKITE Į 
NIDA LABORATORIJAS, MARQUETTE PPARKE.

LMuViln I UlflEav
■ ' , '. > ' ■ . i s B k ' : ■* . ' * ’ i ' : • ■ <; '* '

/VjŲ- ■■ d |5 w A ; w: 

ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas

2555 W. 69-th St

tėąiykite NIDA LABORATORIES Garsinimus ir Kupų- 
nūs su specialiais pasiūlymais, kurie tilps “Naujieno 

” kiekvieną dieną nuo ateinančio pirmadienio.

Mm
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į
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Šeši Milionai Bedar
bių WPA Pašalpos 

Darbams
WPA viršininkas Hopkins 

Chicagoje; sako reikia 
daugiau pinigų.

Works Progress Adminis
tration (WPA) apskaičiavi
mais, Jungtinėse Valstijose 
yra šeši hiilionai ir keturi 
šimtai du tūkstančiai bedar
bių, kuriems reikalinga W. P. 
A. pagalba. Ta valdžios įstai
ga žada juos paimti po savo

darbais. (Aukščiau paduota 
skaitlinė neatstovauja visų J. 
V. bedarbjų. Jų yra kur kas 
daugiau).

Vakar Ghicagoje lankėsi W. 
P. A. vyriausias administrato
rius Harry L. Hopkins. Jis 
pareiškė, kad WPA turės pra
šyti daugiau pinigų iš kon
greso, nes neužilgo ' jų pri
truks.

Vestuvių varpai 
skambėjo

BRIDGEPORT — Vasario 6 
dieną, 4 valandą popiet Šy. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 
skambėjo vestuvių varpai p-ci 
Estelle Slotkus, 901 West 35th 

Ed-Street, ir jaunaikaičiui 
vardui Grigaliūnui, .3164 
Lituanich avė.

Vestuvėse dalyvavo

svečių, švento Jurgio ;para-[ 
pijos svetainė buvo pilna ves
tuvių dalyvių, kurie prie ska
nių valgių ir gėrimų gražiai 
laiką praleido.

Kaip jaunųjų tėvai, p-nia 
Uršulė Slotkus ir pp. Grigaliū
nai, taip ir jaunieji Edvardas 
ir Estelle Grigaliūnai taria 
širdingą ačiū visiems vestuvių 
dalyviams. ..—Senas Petras

Olgos Ambrozjaitės 
gimtadienio pate
18 G. . APIELINKĖ — Va

sario 6 dieną įvyko p-lės Ol
gos Ambrozaitės, 1843 South 
Halsted Street, gimtadienio 
parė, kuri užregistravo p-lci 
Gigai 14 metų amžiaus.

P-lė Olga Ambrozaitė yra 
duktė Paul ir Garrie Ambrose, 
plačiai žinomų tavern ir gara
žo biznierių 18 g. kolonijoj. 
Taigi ir į šią puotą susirinko 
daug svečių taip lietuvių, kaip 
ir kitataučių, kurie prie ska
nių užkandžių ir geros muzi
kos turėjo good tiine ir gra
žiai laiką praleido. Puota už
sitęsė iki ankstyvo sekmadie
nio .ryto. \

Visiems puotos dalyviams 
taip p-lė Olga, taip ir jos tė
vai taria širdingą ačiū.

—Senas Petras.

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 

i krautuves, kurios skelbiasi 
j Naujienose.

Peoples Krautuvėse
Vasario Mėnesio

DIDIS

Išpardavimas
KAINOS NUMAŽINTOS IKI 45% 

Ant Puikiausių Namams Reikmenų

$55.00 Gesiniai Virtuvių Pečiai ?........$32.50
$65.00 Nauji Parlor Setai po...........$32.50
$80.00 Miegamų Kambarių Setai .... $39.75 
■95.00 Nauji Radios  ...................  $47.50
$50.00 Drabužiam Plovyklos ......... . $29.75
$75.00 Alyva Kūrenami Šild. Pečiai $39.50 
$45.00 Gražus Parlor Heaters .... $22.50
$10.00 Labai Gražios Liampos 
$20.00 Springsiniai Matrasai 
$17.50—1937 Midget Radios ... 
$6.50 — 9x12 Klijonkės .........
$38.00 — 9x12 Gražus Kaurai po .... $19.75

Gėdintieji” Streikieriai Apleidžia Flint Dirbtuvę

GRUPE SĖDINČIŲJŲ STREIKIERIŲ APLEIDŽIA FISHER BODIES DIRB- 
tuvę, No. 1, Flint, Michigane. Dėžėse sukrauti jų reikmenys, kuriomis streikie
riai naudojosi laike savanorės “nelaisvės” dirbtuvėje. Streikas pasibaigė pasira
šymu paliaubų sutarties tarp G. M. ir United Automobile Workcrs Union, va
sario 11. Naujienų-JIN Photo

Kalbės apie Vokie 
tiją vasario 17

t * ’innjWm. Soli man n, buvęs Vokieti 
jos rechstago atstovas ir vi 
d'aus reikalų ministeris. žy
mus . socialdemokratų veikė 
jas. (

Dvidešimt du metus, nuo 
1911 iki 1933, Wm. Sollmann. 
buvo redaktorius vieno žymiau
sių Vokietijos laikraščių —- 
Rheinische, Zeitung — įsteigto 
1842 metais ir leidžiamo parei- 
nio srities šeštinėje, mieste Co- 
logne. Šis gaisus laikraštis ta
po uždarytas, kaip ir visi kitų 
socialdemokratų ir liberalų laik
raščiai, kada Hitleris įvede dik
tatūrą Vokietijoj.

Sollmann buvo Cologne mies
to aldermanas septynius metus. 
Tapo išrinktas nariu Vokietijos 
steigiamojo seimo, kurs priėmė 
demokratinę konstituciją mieste 
Weimar 1919 metais.

Aštuoniais atvejais buvo iš
rinktas nariu Vokietijos rei
chstago ir ėjo. atstovo pareigas 
nuo 1912 iki 1933 metų. Skai
tėsi kaip vienas žymiausių eks
pertų nusiginklavimo klausi
mais ir būdavo siunčiamas į vi-

tarp-parlamęntines konfe- valdo Hitleris.

rencijas; jis dalyvavo taipgi 
t 

konferencijose, viena kurių lai
kyta Washinglone, o kita Ota- 
wa mieste, Kanadoj.

D-ro Gustave Streseman 
dviejuose kabinėtuose Wm. 
Sollmann ėjo vidaus reikalų 
ministerio pareigas.

Kai Hitleris paėmė Vokieti
jos 'valdžią, tai Sollmannn tapo 
viena pitmujų nacių aukų. Ka
dangi Sollmann praeity buvo 
pasižymėjęs kaip vienas stam
biausių Vokietijos demokratijos 
vadų, kadangi jo vardas buvo 
ankštai surištas su Vokietijos 
respublikos gynimu, tai naciai 
areštavo j j ir bjauriai kankino. 
Jo namai tapo sunaikinti. Pasi- 
Euosavęs iš kalėjimo, Sollmann 
apsigyveno Sa’ar distrikte. čia 
ėmė leisti dieni aštį “Deutsche 
Freiheit”. Vokietijai paėmus tą 
distriktą, dienraštis tapo užda
rytas. Dabar Sollmann bendra
darbiauja' įvairiems Europos 
dienraščiams ir žurnalams.

Jis yra autorizuotas Vokiečių 
Požeminio Judėjimo atstovas. 
Turėdamas plat’J. patyrimą po
litikoj, pažindamas arti Vokie
tijos (žmones ir palaikydamas 
sli jais artimus ryšius, Soll- 
mann yra' vienas labiausia kom - 
petentiškų prelegentų klausi
mais, kurie liečia Europos ir 
ypatingai Vokietijos padėti.

Jis kalbės Chicago j • ateinan
tį trečiadieni, 'vasario 17 dieną, 
Grea't Northern Hotel salėje. 
Prakalbos prasidės lygiai 8 va
landą vakare.

Sollmann kalbės angliškai, 
taigi visiems suprantania kal
ba. Publika, jos* tarpe ir lietu
viai, kviečiama juo skaitlingiau 
atsilankyti. Pravartu kiekvie- 
nani išgirsti iš kompetentiško 
žmogaus lupų pranešimus ypač 
apie Vokietiją, kurią šiandien

PIRMYN
SHARPS and FLATS

And now, that we’re 
gathered togcthcr, let’š 
what we can get out of

Leido Statyti Srutų 
Filtravimo Stoti 

Southsidėj
degeneration, 

direct cause of 
of insoninia, 

and headaches

Projektas kainuos apie dvide
šimts milionų dolerių

ter a man! If you want to 
know what I think of them, 
TU tell you: Thcy’re just a 
pain-in-the-neck, a man’s wor- 
ry, woe, and trouble. • Thcy’re 
the cause of 
bąli and chain, 
failure, cause 
growing pains
and the lašt applies ospecially 
to blondes.”

I say, Johnny, you don’t 
inean all you say, do you. 
After all, it is a bit trick to 
be true.

And 'now, here’s a lettcr 
from a feminine memher of 
Pirmyn. She says that she 
heard about the above strange 
eritreism, which she dcclares 
unfounded and unjust, of Joh- 
nny’s, and decided to throw 
him a boomerang. She won’t 
sign her name, she dcclares, 
because she fcars revenge. Go 
to 'it, woman.

“Man! Humph! An over- 
hearing bruto, dependent up- 
on his strenght, lirai n dumi), 
šapo for flattering, and very 
gullible. Man! A fragment of 
the dark ages, the milstone 
about a woinan’s ncck, egotis- 
tic, stuckup, conceitėd, and 
the main draw-back to a wo- 
inan’s success. Man! A merė

*child, wbo delights in playing 
with fire and vvomen, and the 
cause of all our misingi Huh! 
Man!”

Well, what do you think

all
see 
the 

mail-bag. Wcll, - well, well!
Will you look at this. Ils from 
Mr. Johnny Zickus, of Pirmyn, 
and hc says:

“These women! they get in 
my hair! Alvvays runnlng af-'

CONSTELLANGE.

Valstijos viešų darbų depar
tamentas leido Ghicagos mies
tui pradėti statyti naują sru
tų filtravimo stotį Southsidėje.

Valdyba žada stotį pasta
tyti tarp 75-tos ir 79-tos gat
vės, prie ežero kranto. Tam 
tikslui reikės išleisti apie dvi
dešimts milionų dolerių. Pi
nigus parūpinsianti federale 
valdžia, per Public Works 
Administration.

P. S. — Indeed, theresn’t 
much that was Icft unsaid. 
sTomorrovv night, our frien- 

dly rivals, members of “Biru
te”, will present a show at 
the Chicago Lithuanian 
toriuni. May we wish 
and their leader, Mr. J. 
skas, success.

Audi- 
thein 

Byan-

Ateikit žmonės j Musu Didžiule 
VALENTINE PARTY 
šeštad., Vasario 13 d.

Maišykite savo gėrimus su 
VALENTINES,

Pas B. Z. .TAVERN 
4213 S. Campbell Avė.

MUZIKA IR ŠOKIAI
Graži Valentine dėl kiekvieno mei

lužio. Gardus Burington Aus ir 
Užkandžiai.

Stop 
Itching 
Skin

Niežėjimo. IfibSrimų ir DedervlnSe— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sufivelnlna iritacija nuo Ecsemos, spuo
gu ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo* švarus ir saugus valr 
tas prašalinimui odos iritacijų. Užger
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 35c. flOc. ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.žemo
FOR SKtN IRRITATIONS

LiETUVISKOS TREJOS DEVYNERIOS .MR
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal seimininkių išbandytą receptą—80 Proof

International Wine&Liquor Co
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

DAILY BUSINESS DIRECTORY
kMMgMMMjgMaMMHMa^MMBMMMMMMMMMMMaMMMMNMMVMMMMMMMMHMMMMrM^aM MMMMMMM II■ ■ — UI —■ •*    ■■ " ■     imi—   -  - •• '

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

® ANGLYS—COAL • TAVERNOSLaidotuvių Direktoriai

Pocahontas Mine Run Screened 
6 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni. $7.15 tonas.

5332 SO. LONG AVK- 
ntt. RKPUBMC r

» JUOZAPAS
LUDEIKI
| IR TĖVAS
» REPublic 8340 ?
II  1.111 I II I——

LUCKY INN
Musų naujai atidarytoje ir išpuošto
je užeigoje Lucky Inu randasi įvai
riausios rųšies degtinė, vynas, Pabst 
Blue Ribbon Beer, eigaral—pietų 
laiku šilti valgiai, užkandžiai ir 
mandagus patarnavimas. Savininkai 
MARY BUTKUS ir TONY JACUBS

" Tek Yards 5299
3827 SO. EMERALD AVENUE

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

CONRAD’S
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Englewood 5883—5840

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

-^■resTAURANTAI

Happy Hoiir Tavern
STELLA SHURNAS, Savininkė 
Tavern Pale Beer 

3106 SOUTH HALSTED STREET 
Puikiausi degtine ir vynai.

Telefonas Victory 7523 
' CHICAGO, ILL.

Tel. Hemlock 5421 
AW COM ON INN TAVERN 

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

muzika šeštadieniais.
VYNAS—DEGTINE—ALUS 

HEILEMAN’S OLD STYLE LAGER 
ALUS

6511 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Tel. Wellington J932 
OAKDALE TAVERN 

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

—Degtinė. .
C1TIZENS BEER.

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

$3.95

Pirkite Dabar — Naudokitės Dideliais
Pinigų Sučėdimais 7

Didžiausiose Lietuvių Krautvėse!

4179-83 Archer Avė.
Kampas Richmond St.

Tel. Lafayette 8171 
CHICAGO, ILL.

2536-40 W. 63rd St.
Tel. Hemlock 8400

ATEIKIT ŠIANDIEN pas mus ir sutaupyki! 
nuo 25 iki 45 nuošimčių ant Floor sampelių.

; \ ' 1 ' z • .

Turime' greitai išparduoti, kad padaryti 
daugiaus vietos dėl naujo stako.

Ilgai nelaukite, nes bus greitai parduota, o 
dabar yra visko pasirinkimui:
PEČIŲ, RADIOS, SKALBIMO -MAŠINŲ,

PARLOR IR DINING R0QM SETŲ, 
STUDIO COUCHES. MATRASŲ, IR 

LINOLEUMS.

GLOBĖ FURNITURE CO.
10655 SO. MICHIGAN AVENUE 

Telefonas Pullman 8820 
Duodame ant Lengvų Išmokėjimų

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 Soufh Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Salutaras Drusr & 
Chemical Co.

Salutaro Riteris yra vienas iš ge 
riausiu Riteriu ką šiandien randas’ 
ant marketo J's žinomas kaino ge 
ra gyduolė dėl viduriu ar kitu ne 
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1183; e

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.
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PANAIKINO “SALES TAX” MOKESČIUS 
ANT VANDENS, GASO, ELEKTROS

Piliečiai sumokėdavo apie pusę miliono 
j mėnesį

Aukščiausias Illinois valstijos, 
teismas vakar panaikino “sales 
tax” mokesčius, kurie buvo 
imami nuo piliečių už gasą, 
elektrą, vandenį.

Teismas pareiškė, kad tas 
mokestis yra ' nekonstitueinis, 
nes jis darė išinitį pramoni
ninkams. Pramonininkai, pag;al 
panaikintą įstatymą, neturėjo 
mokėti “sales tax” nei ųž 
elektrą, nei už vandenį, nei už 
gasą, kuri sunaudodavo savo 
įmonėse.

Įstatymo panaikinimas su
taupys Illinois valstijos pilie
čiams, o daugiausiai Chicagos 
gyventojams, apie pusę miliono 
do’lerių į menesį. Gyventojai 
tiek sumokėdavo tais “sales 
tax” mokesčiais.

Kadangi tuo keliu surinkti 
pinigai buvo naudojami Illinois 
bedarbių šelpimui, tai panaiki
nimas vėl greičiausiai iššauks 
krizj, kokį bedarbių šelpimo 
reikalai pergyveno trumpą lai
ką tam atgal. Valstija nepajėg
davo šelpimo naštos pakelti.

Kad nedaleisti iki krizio, tai 
valstija žada pravaryti per le-

gislaturą naują “sales mokes
čių” įstatymų, kuris apims ir 
visas. įmones naudojančias ga
są, elektrą ir vandenį.

šis teismo nuosprendis nepa
liečia “sales tax? mokesčių, ku
riuos reikia mokėti (3 centus 
nuo dolerio) už prekes peria
mas krautuvėse. Tas mokestis 
pasilieka kaip yra’.

Kiti nuosprendžiai
Teismas vakar išnešė kelis 

kitus nuosprendžius, kurie pa
liečia Chicago. Vienas iš tų 
nuosprendžių yra uždraudimas 
miestui atleisti nuo tarnybos 
policistus ir1 ugniagesius, sulau
kusius 63 metų amžiaus.

Kitam huosprendyj teismas 
pareiškė, kad'“sales taksus” tu; 
ri mokėti gėlininkai.

Chicagos mokesčių 
teismas nusprendė, kad 
•asesorius neturi teises 
mokesčius ant kreditų, kuriuos 
parodo knygos “svetimų” kor
poracijų, tai yra, tokių korpora
cijų, kurios" yra inkorporuotos 
kitoje valstijoje, bet daro biz
nį Illinois 'valstijoje.

byloje 
miesto 
uždėti

tai mal- 
kudikį

laukia

kūdikis sunkiai serga, 
davo tuojau atiduoti 
daktaro priežiūrai.

Bet pa tarnautoj a 
majam kambaryje A
kad 'kūdikis visai gerai atra
do ir paliepė laukti. Motina 
laukė. Nuėjo prie/kitos slau
gės ir ten turėjo laukti. Taip 
išlaukė apie pusę valandos?,

Bet pagalbos po to neberei
kėjo. Kūdikis, prisiglaudęs 
prie motinos krutinės numirę.

Dabar yra daromas ' tyrinė
jimas patirti kodėl apskričio 
ligoninėje yra tokiš didelis 
apsileidimas.

Kielbasai gyvena Northšide- 
je, adresu 1318 Dickspri stT. 
Kūdikio tėvas,- Antanas . Kiel- 
basa yra WPA darbininkas.

Union Avėnųe; Joseph Kiizmicki 
—vice-presidąnt,1938 Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre- 
tary, 1904 Canalport Avenue; M. 
Bankevičius—treasurer. ‘

BOARD OF DIRECTORS:
Geo M. Chernauckas, Josėph Kuz- 

jan Laucius, Joseph Gųdjonis, An- 
ton Kontrym, M. Bankevičius, 
Martin Česnavičiuš, Paūl Stash- 
k‘on, Frank W. Chernauckas, Gėo 
Jakubauskas;, Counsęlor: Frank 
W, Chernauckas.

micki, Kazimir Mikųtcki, Valeri-

vice-,

AMERICAN LITHUANIAN CITF 
ZENS CLUB,; POLITICAL and BE- 
NEFICIAL of 12 WARD, Chicago, 

Tl’i; valdyba ‘ 1937 mdtams: Pir
mininkas—J. Svitųrius,. 2630 Wešt 
40th St.'; Pirm, pagelbininkas •— 
J. Butkins, 2843, W. 39th St.; Nut. 
raštininkas—Paul J. Petraitis, 
4223' So. Wellš St., Triahgle 7673;, 
Finansų Taštininkas—-B; Putrimas, 
4536 So. Turner Aye„. Virginia 
1309; Kontrolės raštininkės -1 
Francis Wittiš, 4469 Archęi' Avė.; 
Ka^os globėjas—rJ. - Jesįunas, 2440 
West z39th St.; Kasierius—J. Yiiš- 
ka. 2417 W; 48rd St.* Lafayėtte 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr, A.' 'J. Ma- 
nikas, 2519 West 43rd St. Lafa- 
yętte 3051;v Teišėjai—A. Lauri
naitis; Maršalką!—J. Bąlčitis. Su- 
sįripkįmai atsibUna tretį (3) seįk- 
madiėnį kas ndujo jn'ėnesib pir* 
mą vėl. po piėtii',ęH6iljiWbod švet.- 
2417 W. 43rd St; Rliųban gali įs-, 
toti vyrai ir, moterys ligi7 (45) 

metų anižiauš. ’
> ■ ' . 4. -' .. ..______L

SiunčfaiD - Telegrama | VImw
►;. f? ■■■' - D«dl« , ■

LOVEIKIŠ
KVreTKlNINKAS r.' .

Gėlės* Vestuvėms, Bankietame
■ ir Pagrabams

3415 Sb. Halsted St
• • r. i”’> ’’■ V c?1-/-. ’

jei BOUleVard 7314

CL ASSIFIED ADS
■

Financial
Finansai-Paskolos

K0LĘ.KTAV1MAS VISUR
NĖRA kolėkto— nėra mokesnio. 

RėhdoĮs—notos—algos—skolos—Giro- 
cery Bilos—visų rūšių bilos—grei
tis patarnavimas.

GREAT NORTHERN CREDIT 
? SERVICE.
79 West Moriirde, Phone Štate 5922.

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

Help VVanted—Female

MERGINA DaTYRŲ ŠI. bendram 
namų darbai, savas kambarys—nėra 
skalbimo, $10.00, referencas.

. v Columfcus £470,
r-1' —*—n >,*' 7'*- f » y S’--1" —11

MERGINA PATYRŪ3I namų dar- 
bui difbaii'ti fyora', 2 vaikai, nėra 

1 1L‘ 1_ L* » f
bui .
skalbimo, būti“ $5 pradžiai.

7 ; Juniper 9208.

Į CLASSIFIED ADS. 1
i__________________ __  _______ ■ ’ ■ ; 1 - _■< - • : :___________________ ■■ ■. : - • j

Mezgimo DirbtiivŽs
—Knitting Mills

Rteal Estate For Sale

MEUgINA PAGYRUSI 25 iki 35 
bendram nąljių; (įątbųįį kalbanti ang
liškai, šayąs kambarys, $7.00.

> / Briargdt’e‘'O924.?;

7. MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, būtį ar išeiti—mažas 
apartmėii'tėš, nėra sunkaus skalbimo.

• ‘ Spaiilding 6156?’ .
" / y . ....

MERGINA PATYRUSI bendram 
nanių darbui, būti, $6—$7, dirbanti 
pora Tėlefonuok vakarais Oakland 
0062. ' ,.?.. ? ■ ■ ,?. . . , .

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS 

f. selem ’onavich 
SVETERIŲ K R A U- 
TUVE ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA- 

\] r 1 RAIS IR SEKMA- 4 DIENIAIS.
’ Telefonas

VICTORY 3486.
504 WEŠT 33-rd STREET

STOGDENGYSTĖ
Meš dengiame ir pataisome visokios, 
rųšies'stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei- 
daūjama. ‘ ,

BRIDGEPORT ROQFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Tel. Victory 4965

Vartoti Automobiliai

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE

4-fletis mūrinis      $10,000 
8-fiėtis mūrinis  ........... $8.500
2-fleiis mūrinis .......... i...... $7,500
2 pagyvenimų medinis namas

...»...........^..............   $2,950
Medinė cottage, apšildomas $2,800 
Mažas namelis ant galo loto, me

dinis ............     $1,250
Cottage 6 kambarių .... . $2,700

BRIGHTON PARKE
4-fletis mūrinis, .—.........  $8,500
2 po 5 kėmb., naujas, mūrinis na

mas ’........... ................ ............
2 po 6 kamb^ mūrinis ....
2 pagyvenimų medinis

Medinis namas ...... .... .......
Turim ir daugiau barnų, 

šaukite' arba rašykite:
KAZYS URNIKIS

4708 Sq. Western Avė.

$6,000 
$4,200 
$2300 

V/EŠT SIDĖ PRIEMIESTY: '
$1,450 
Atsi-

PABSIDuODA • PIGIAI KARAS 
CHEVROLET Sedali, 1933 metų, tu
ri radio, šildytuvą; atrodo kaip 
naujas -it eina kaip naujės. Priežas
tis—važiuoju į Lietuvą; Galit mėtyti 
nuo 5 vai. vakarais, nedėliomis iki, 
8 po piet. Adresas, 3429 So. Litū- 
anicė Avė., Chicago, III. Klauskite 
Antanas.

PARSIDUODA PIGIAI 1935 m. 4 
durų Dod'ge Dual Sėdau įrengimas. 
Radio; šildytuvas, kaip nauji; Reikia 
pinigų. Midvvay 9858.

Business Chances
PardaririiUi Bizniai

Taip Okeras Turėjo 
$900.00, Bet Dabar

Jy Nebeturi
Parsinešė namo $1,400 vertės i 

popiergalių.

T()WN OF LAKE — “Aš 
jums parodysiu, kad aš turiu 
devynis šimtus dolerių! Aš 
jums parodysiu!” Tokius gra
sinančius žodžius taręs, Jonas 
Okeras 4332 South Hęrmitage 
aveiiue, nuėjo namo, išsitrau
kė įdniguš iš slai^įp^iijfcain- 
picFir "nuėjo atgal saliunan, iš 
kur pate j o.

Ten, pasididžiuodamas Oke
ras demonstravo savo turtą 
dviems “nevierniems tamo- 
šiams,” kurie jo turtingumu 
abejojo. Jie taip labai abejojo, 
kad sutiko su Okeru sudėti 
$500 lažyboms. Jeigu Okeras 
parodys, kad jis turi $900.00, 
tai penki šimtai jo!

Bet tų “neviernų tamošių” 
abejojimui nebuvo galo. Jie 
užsispyrė pirštus “įkišti j ro- 
nr.” Užsispyrė, kad jie turi pi
nigus perskaityti.

Perskaitė ir, ištikrųjų, rado, 
kad Okeras turėjo $900. Tada, 
du nepažįstamieji “atskaitė” 
penkis šimtus dolerių, surišo 
juos su devyniais šimtais į 
ryšulį ir sugrąžino Okerui. Tas 
paėjo namo nusidžiaugęs, kad 

i tokiu lengvu budu uždirbo 
saują pinigų.

/
Bet Okeras netikėjo savo 

akimis kai namie atrišęs ryšu
lį, rado nė pinigus, bet saują 
popiergalių.

Okeras. yra skerdyklų darbi
ninkas. —-—

Nesulaukdaijias. Pa
galbos Ligoninėje Mi
rė 2 Metų Kūdikis

Kūdikio motina smerkia aps
kričio ligoninę už apsilei

dimą.

Jaunutės 20 metų, motinos, 
Mis. Auna Kiclbasa, dviejų 
menesių kūdikis susirgo. Nie
ko nelaukdama? motina su vy
ru išvažiavo apskričio ligoni
nėn.

Kadangi motina jautė, kad

SUSIRINKIMĄ! 1
• V ‘S . -L « ■ < f . v

.. .r 4 >< < 1 y J *

Chicagos Lietuvių Vyrų choro dainų pamėkos atsibus nedčlioj, 
vasario 14 d. kaip 10 vai. iš ryto Neffo svetainėj. Visi 
choro nariai susirinkite laiku, taipgi ir dainų mėgėjai 
kviečiami prisidėti prie choro. —Valdyba.

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubo reguliaris mėnesi
nis susirinkimas įvyks sekmadieny, vasario 14 dieną, p. J. 
Juškos (Hollywood) svetainėj, 2417 W. 43rd St., 1 vai. po 
pietų. Kviečiami visi kliubo nariai atvykti, neš yra daug 
dalykų apsvarstymui. —B. Vaitekūnas, rašt.

Teisybės Mylėtojų Draugystės mėnesinis susirinkimas įvyks ry
toj, Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 12 Vai. die- 
ną. Nariai ir narės kviečiami būtinai dalyvauti, nes yra' 
daug svarbių reikalų. —A. K^ulaktš, raštin.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašaįpinio Klubo mėnesi 
nis susirinkimas įvyks rytoj, LaVdet Hali, 3929 W. Madison 
Street, 1 vai. po pietų. ~M. Medalinskas.

Lietuvos Išeivių Jaunimo Neprigulmingo Batelio sueiga-pasilink- 
sminimas įvyks rytoj, sekmadienį, vasario mėn, 14 d. 3 v. 
P- P- toj pačioj Mildos svel., 3142 S. Halsted Sįt., Bridge- 
porte. Kviečiami visi nariai ir norintieji įstoti arba, pasi
svečiuoti skaitlingai dalyvauti. Pirm. Juozas J. Kaunas.

P. Mileris yra per daugeįį 
metų nepailstantis dailės dar^ 
buotojas. Ryt vakare, Birutės 
statomoj operetėj ‘‘Sveikam li
gos nejkalbėsi” jis vaidins se
no, bet gudraus ūkininko Simo 
rolę.

Thoughout the long 1 lived 
life of the Birute Chorus, ' at 
l’east one and sometimes 2 cbnT 
certs a,year haVe been given. 
Because of the consciemtious 
efforts of its fine directors, 
and combined edoperation of 
its promising memberš, some 
rare gems have been heard at 
these annual affairs. The Bi
rute successes are many.

This yca'r the o;.eretta and 
concert arė expected to be even 

greatęr success thanz here- 
tofor. John Byanskas well 
known director and p’ani$it. is 
doingv some unussually' fine 
work with the Lithuanian mu- 
sic which is to be hęafd for 
the first time in Chicago. __ • ' 5 'i .Every music lo'ver will be migh- 
ty glad he catne. ;

If you didn’t get your tickets 
already, they may be had at 
the door of the Lithuanian 
AuditPrium itomorrow, Ėęb. 14, 
for IMrute’s operelta and čon- 
cert. — Josephine Schultz.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1937 METAMS: J. Rūta —pirmi

ninkas, 3267 So. Halsted st.; P. 
Puzadskės—pirm., pagelb., 8427 S. 
Halsted St.; S. KųrieviČia — nut. 
raštininkas, 322_0 So. Union Avė.; 
F. Kasparas — f3n. paštininkas, 
3534 So, Lowe Avė.; W. Dulevi- 
čia —kontrolės raštininkas, 812 
West 33rd St.; J. Balčiūnas—ka- 
sįerius, 8200 So.*Lowe Avė.; J. 
Malinauskas — Apekunas kėsos, 

•6551 So. Californįa Avė.; F. Ku- 
hevičia — Apekunas kasos, 3201 
Green St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių, 3306 So. Union Avė.; 
Laiko susirinkimus kas menesį 
pirmą, penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių 1 Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1937 METAMS:

Juozas Balchunas— pirmininkas, 
, 3200 So. Lowe Avė.;, J. Raceviče

—vice-pirm., 3326 So. Union AVe- 
nue; Adolph Kaulėkis—nut. rašt., 
3842 So. Unįbn - Avė., Tel. Yards 
5773; F. “ Kašparas^fįn. rašt;, 3534 
So.' Lowe Avė.; J. Rachunas-»iž- 
dinįnkės, 3137 So. Halsted Št.jf 
Z. Grigoriis-^kontrolės rašt., P.' 
Juozapąvičia—kasos glob.; J. Ja
nušauskas—maršalka, S., Nargis— 
korespondentės, Dr. J1. P. Poška, 
Draugystės Daktaras, 8133 South 
Hąlbtėd St., rež. Tel. Hemlock 
2374-r-Ofiso Victory 3687. Drau-! 
gystės susirinkimai įvyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 Šo. Halsted St., 12 vai., 
dieną. \

21-MO WARD0 AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Geo M

Urba Flower Shoppe 
•Gėlės Mylintiems—Vestuvėms—I 
;> i ‘ Bankietams—Laidotuvėms-^-i 

Papuošimams. ’ .
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Furhishėd Rooms
RENDON KAMBARYS dėl pavie

nio vėikirio—apšildomas. Telefonas 
ir visi pararikUmaj 6834 So. Talmapr 
Avę.,. 1-mas aukštas, tel. Prospect 
0591. ' 1/4 -

? EXTRA!
PARSIDUODA labai pigiai Road 

House su visais įrengimais — yra 
daržas dėl piknikų ar išvažiavimų. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. 817 West 344h Street.

BARGENAI:
3 flatų bud i n kas — 56th arti Cot

tage Grove—21 kambarių— 2-flatis 
’8 kambarių, vienas 7—štymu Šildo
mas. Tinka dėl rooming house, 
$6,000. ■ 7 . • . ■

Moderniškas būdinkas — 59th ar
ti California — 6 kambarių apart- 
jnentas ir krautuvė, tinka visokiam 
bizniui.

Našlė aukoja $10,000 farmą su 9 
kambariais, moderni namai, elektros 
šviesa, pilnas įrengimas už $4,800. 
Pašaukit MR. SWIN, Republic 7647.

• H. ♦ ’ • ’ -

-------------------- ----- ------------------ 1---------- ------------

PARSIDUODA 4 kambarių medi
nis namelis, maudynė, elektriką, 
gasas ir garadžius; 50 pėdų lotas. 
Tiktai $1300.00. Chicago Lawn, ge
ra vieta, kurie myli laikyti paukš
čius. Mažai reikia cash, kiti ėnt iš
mokėjimo. Rašykite 1739 So. Hals- 
tėd St., Box 565.

CLASSiFIEDADS
■ X -'"i V, r; !.< F 4 ’ rl '■ r •' 1

RENDON KAMBARYS vyrui ar 
merginai su valgiu ar vienas.

4609 So. Albany Avė.
RESTAURANTAS — liga / verčia 

parduoti už mažus pinigus. Nauji 
fikčeriai ir gera bizniot apylinkė. 
Pašaukite Nevada 9882.

rlelp VVanled—Malė 
Darbininkų Reikia .

RENDON šVĮĘSUS kaĮnbarys, 
karštu. vandeniu apšildomas, pavie
niui ar vedusiai porai. 7115 S. Uo
li ore Street.
i t-l i*}'-*, r vy,.. ¥ . .. . . t

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

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, farmas, lotus, mer
gišius, visokius biznius Amerikoj ar 
Lietuvoj:' Kas ką Pirite parduoti ar
ba norite pigiai pirkti, kreipkitės 
ypatiŠkai ar laišku pas:

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

Tel. Grovehill 0306.

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

Tel. Wentworth 4103.
------------------------------------------

REIKIA SALESMĄNO tokio, ku
ris turi tiesioginio’ pardavinėjimo 
patyrimą veikliam South Sidev dy- 
leriui, pardavinėjančiam Norge re- 
frigeratorius, pėčius, skalbyklas, ra
dio ir tt. šu lietuviškais prospektais 
suvesti. ■ '■ & '.i.' T ■ ,''
;; MOTOR ŠUD^R ĄPPLIANCES :

6439 So., Kedzie Aveiiue... . . . D_—
REIKALINGAS VYRAS dirbti ant 

ūkės, valgis, drabužiai ir mokestis. 
Atsišaukite tuojaųs, S. ANUIZOUSKI 

Route 1, Bon 41, 1 '
Fennvillėp. Michigan.

REIKALINGA 2 AGENTAI dėl 
furniture kompanijos. Geras uždar
bis,' Taipgi reikią upholster ant nau
jų ir vartotų rakandų. >

U 10655 So. Michigan Avė'. ; ,

MAINYS naujai naują refrigerato- 
rių ar' plaunamąją mašiną .į gerą 
vartotą karą arba parduos pigiai. > 

2641 West 7ist Street 5
■ Republic 6051.

Partiiers Wanted ‘

REIKAŲINGĄS 'pėrtrieris' į anglilį 
kasyklos bižhį ^Shelbuin, Ind. Mainos 
pradėjo dirbti, bet trūksta pinigų 
darbui pletMi. Reikia nors $3,001) 
ar $5,000 dolerių. Atsišaukite 5431 
So. Mozart St., Tel. Hemlock 2792,

»,>i >5;' ♦ t t i x • r .. t — « •» • << t i « i vv

CHEVROLET, FORD
PLYMOUTH 

IR KITOS IŠDIRBYSTĖS. 
TAIPGI TROKAI. NAUJI ATIMTŲ 

KARŲ BARGENAI. 
Nereikia įmokėjimo.

GARANTUOJAME JUMS 50% 
SANTAUPŲ. ,

KARAI NUO
$15.00 IR AUKŠČ.

TIKRAS PIRKINYS, , 
Jei eisitė į marketą naujo karo.pir
kti, tai pirkite iš musų, mainykit siu 

savo dyleriu, : sutaupykite nuo
$100 — $200 

nuo p'erkamos kairios, 
MES ŠKELBIĄMĖS, KAD MES. 

EŠAME CHICAGOS GERIAUSI 
. AUTOMOBILIŲ PARGENU

■ ’ .ŠTABAS
PAMATYKITE MUS

PIRM NEGU PIRKSIT 
3512 Archer Avenue • 
Tel. LAFayette 6116.

i dą jyai įvijai nivio: vjrey ivi.
Chernauckas— president, 1900 So. u

PASIRENDUOJA Furriišiuotas 
karmarys dėl vaikino. Renda pigi; 
gali gamintis ir valgį.

819 West 34th Ėlace.
■ IMM ■■ ■ .......II II ■ I l|

Misceilaneous
Įvairus

KAS NORITE TURĖTI kambarį, 
ant ratų. PėrduošiU trailerį • ir visą 
materiolą jo užbaigimui. Rašykite 
arba pašaukite Stanley, 6921 South 
Western- Avė., Del, grospect 8885,

~~~ToTrcur

KRIAUČIAŲS CLEANING ir tai
symo šapą parduosiu pigiai, arba 
renduosiu dėl ligos. Gera apielinke, 
nėra kriauciaus arti — nebijokit se
nos kolionijos, naujoj kolionijoj 
klynina siutus po 49c arba: 3 už 
$1.00, o čia to nėra, štoras, 2 kamb. 
renda $12.00. 1324 W. 48th St. Li
berty ’Tailor.

DIDELIS BĄRGENAS
Parsiduoda dviejų aukštų muro 

narnąs 5 ir 6 kambarių. Furnace 
apšildymas. Parsiduoda už $3750. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitų bar
menų.

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

Hemlock 0800.

ŠTOR AS ANT .. RENDOS. Labai 
tinkama vieta dėl visokių biznių, 
renda pigi. 1504 Wėst 51st St.

Situation VVanted
Darbo Ieško

PAINTER IR PAPER HANGER 
ieško darbo. Galiu ir kitus darbus 
atlikti prie pagražinimo namų.

Joseph Augaitis,
1608 So. 50th Ąvenue.

Tųl. Cicero 645.

FuiYiiture & Fixtures
Rėkandai-Įtaisai

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

657 West 18th Street.

JOHN’S TAVERN 
Grand Opening 

2616 West 59th St.
Vasario 13, 1937

Kviečiu visus draugus ir pažįsta
mus linksmai laiką praleisti. Bus 
gera muzikė ir Šchlitz sRuUY

Užkandžiai Veltui.
SAVININKAS

John Daraška
■ > -■ - ■ ••>• 

M. B E R T A S H 
Pristato į Valgyklas Visokios rų 
sies mėsas!. Restaurantų aprūki 
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ..
3239, Sp. Halsted "St;

Tei. Victory 2031-2 ,
. ž.U..:.

.a- :. <- Į -V i'-',-; ■

Peopleis Litįuor Store.
2646 West 63rd Street 

Tel? Republic 8841 
Didelis pasirinkimas ""visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šftio apgarsinimu,: 
nusipirks who!esale kairiomis.

________ .. f iir *'* \ - „/ii.1 4',. '

i«W'

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie 
BRIGHTON P ARK LANDLORDS 

BURBAU ASSOCIATION 
B. ji. PtETKIEWICZ, manager

2608 West 47th Street Chicago

PARDAVI&UI KEPYKLA. Liga 
priverčia parduoti viską labai pigiai 
—gerasx biznis, štoras? kėihbartų- 
flatas, renda $35.00—už $700.00.

5700 So. Lincoln 'St.< . ;

NAŠLĖ PARDUODA CIGARŲ, 
cigaretų ir ice cream krautuvę su 
namu ar be namo arbą išmainys j 
nrivatinj narną. 1609 ŠG. Halsted 
Street. • '

PAUL M. SM1TH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800 
j^&ayn, Parduodam ir mainom na- 

rotūs^Yriznlri^ ir” farmas; inšiu- 
riname namus,, rakandus ’įir auio- 
rilbbilius? Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
pkites*

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

i’anns for Sale
Ūkiai Pardavimui

77 AKRAI, MODERNIŠKI 
MAI, pcivytas kelias. Patirkite 
nas; Earl Gronler, Elgin, III.

NA- 
kai-

PARDAVIMUI FARMOS VISO
KIO DIDljMO ir vertes, gera žeme 
ir budinkaį, prieinamos kainos, Ma- 
son County agrikultūros centras va-

Phone 974. FREESOIL,
H. L. REALTON, FREESOIL

PARSIDUODA sekantys NAMAI: 
dirbtuvių apylinkėse, visi iŠrenduoti. 
3647 So. Hėlsted St. štoras; 1532 
W. 15th St. rezidencija; 1458 West 
15th St.—štoras ir 7 karų garažas, 
$1000.00 įniokėti, o likusieji mažais 
nuošimčiais. • Dėl platesnių žinių 
kreipkitės pas savjninką Geo. Cizi- 
nauską’, 1458 W. 15th St.

karinėj Michigano daly.

BARGENAS ’
40 akrų farma su gyvuliais, ma

šinomis, gerais budinkais. 40 mylių 
iiuo Chicagos; parduosime už $3,750 
arba mainysime. Turime didelį pa
sirinkimą kitokių bargenų: namų, 
lotų, farmų, lengvais išmokėjimais. . . .. .. J: sinkus,
2442 W. 63rd St. Prospect 9000

MAINO IŽO AKRŲ FARMĄ arti 
Kehosh^, Wišcohsin. Geri budinkai, 
4 .arkliai, 25 karvės ir Visi farmeria- 
vimo įrankiai. JOHN CHMlELINS- 
'KI. 2317 N< R6čkwell St.

PARSIDUODA ŪKIS LIETUVOJ 
15 hektarų su trįobomis, pirrrios 
rųšies žemė Šilalės parapijoj, Kiau- 
kų kairiie. už prieiriarilą kainą, 

'7115 So. R0ckwėIl Št.
'' Tel. Grovehill 0753.

__  ——ž----- . ■
/ 120 AKERIŲ FARMA, randasi 

ūž -45 riiylių nuo Chicagos. arti 
Cro\vn Point, Ind., su gyvuliais, ma
šinomis, ir trobesiais. Parsiduoda 
už pirmą teisingą pasiulym'ą arba 
išsimaino ant Chicagos pfbperčių. 
C. P. Suromskis and Co., 6551 So.

Kedzie Avė., TeL Grovehill ,0306. ]

Rea^ j
z DIDELIS BARGENAS 

i’ARSlDUODA 6 kambarių naujas] 
niuro bungėlovv 2 karų garažės, šil-j 
tu vandeniu šildomas, randasi Mar- 
Ouette Parko apielinkėj. šaukite! 
Vaičaitis, Republic 8619.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis namas 3 fletąi po 4 kam- 

! barius, maudynės, gera vieta, prie 
Dalifornui ir ■ Archer Avė.— Prekė: 
$5,500. Mūrinė bungalotv, 4 kamba
rių, karštu vandeniu apšildoma, 
preke $4500,

CHARLES ZEKAS, 
4708 Western Avė.

120 AKĘRIŲ' FARMĄ, 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. Suroinskiš and CO., 6551 So.

Kedzie Avė.

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIGLUMP__________ $6.00 TON.
MINE RUN STAMBIOS !

teGG .....-....................... $6.00 TON
NUT .... . ........................ $6.00 TON.
ŠCfcEENINGS ..........  $4.75

PRISTATYMAS MIESTE IR ’ 
PRIEMIESČIUOSE

PASAUKITE DIENĄ AR NA&TĮ
Tel. KEDZIE 3882

TON.

DABAR LAIKAS 
Pagarsint Farmas 
• —PARDUOT

—MAIŠYT ■'
Pavasaris nebetoli.' 
Nuosavybes kabios 
kįla.
Neatideliokit.

Garsintis
Naujienose
Apsimoka
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

GANA L 8500
Musų apgarsinimų'Įkainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gėri nuo
laidą.

t
I
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ir pats pasišovė
Šeimyninė tragedija Calumet 

City mieste

į-

;A. \W . -V'.4 NAUJIENOS, Chicago, Ui
7 T-a’

CALUMET CITY.
tų mūrininkas, Joseph Bres!o- 
vič, Sr., vakar nušovė savo sū
nų, ir pats sunkiai pasišovė, 
paleisdamas kulkų j savo 

. * ■* ''• k . • • * * " 4

55 me-gana dažrai. Kai kada jie bar
davę tokie karšti, kad reikėda
vę' šauktis policijos pagelbos.

Ši ‘ šeimyninė tragedija 
Vystė iš ginčo, kuris kilo 
tėvo ir jo sunaus Joieph, 24

kru

išsi- 
tarp Progress nedėldienio progra 

mas; minės Lietuvos zneprį
ni etų jaunuo.io. Breslcvičiai gy- klausomybės sukaktuves.
vena adresu 943 Wentworlh 
Avė., Calumet C.'t y. j

Iš , ko kil
Jaunasis Breslovičiau
William, tegalėjo pasakyti tik [‘dio klausytojai gale 
tiek, kad jis taisė pečių skiepe, 
kai staiga išgirdo piktus šuka
vimus viršuje, o netrukus po to 
ir šūvi. Jis puolė į viršų. Ati
daręs skiepo duris išgirdo ant
rų šnyj ir . pamate ant grindų 
perpuolantj tėvų.

Simus Jošėph Breslovič mirė 
Viėtoj. TėVaš Breslovič buvo nu
vežtas į St. Margaret ligoninę, 
bet abejojama-ar jis .pasveiks.

Breslovičiaus žmona ir moti
na nebuvo namie. Jos išvoku
sios į Toledo, Ohio aplankyti 
gimines.

Rytoj, nedėldienio litų va-
o ginčas nežinia, j landų priešpiet, užsistatę savo 

jaunus [radio ant stoties W.G.E.S., ra- 
—-.... „ — o-.Js smagiai

Ąr įdomiai praleisti valandėlę, 
klausydami programo leidžia
mo pastangomis Progiess Ėur- 
niture Company Krautuvės, 
3224 South Halsted Street. Ryt 
dienos programo išpildyme da
lyvaus žymus dainininką i ir 
muzikai, kurių dainos ir mu
zika bus pritaikyta Lietuvos 
nepriklausomybei paminėti. Pa
tartina nepamiršti užsistatyti 
savo radio ir pasiklausyti.

f — Rep. J.

Kaimynai pasakoja, kad bar- 
niai pas Breslovįčius kildavę MIlAllvb Ii liUov:s

......................... ■■

Radio - WCFL 
Nepriklausomybės 

paminėjimas
*' Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvių proga Budriko ra; 
dio programas 'rytoj iš stoties 
WČĖL, nuo 7. iki 8 vai., bus 
nepaprastai turiningas ir įdo
mus. Jo išpildyme dalyvaus 
simfoninė Budriko ratfio orke
strą, dainuos žymus kvartetas, 
girdysime naujų epizodų iš Ma
kalų melodramos ir t.t. Be to, 
specialę nepriklausomybės mi
nėjimo kalbų pasakys Lietuvos 
Konsulas Chicagoje Bagdonas. 
Jadvyga Gricaifė dainuos.

žodžiu4 sakant, tai bus re
tas radio programas lietuvių 
kalba, kokiu mums nedažnai 
tenka išgirsti. • -

šias programas finansuoja ir 
asmeniškai joms , vadovauja 
Juozas Budrikas, • trij ų dideli ų Į 
krautuvių savininkas Chicago- 
je. V- .

'niams kaliniams gelbėti. Auka 
nutarta paduoti p-lei E. Miku- 
žiutei, Amerikos Lietuvių Kon
greso Demokratinėj Tvarkai 
Lietuvoj Atsteigti sekretorei. 
Pinigus atidayė Laisvamanių 
1 kuopos iždininkas S. Dam- 
brow. Vp

Nubaudė Chicagos 
31 Teatrą Už Loteri- 

jų Operavimą 
■ ■■ -Ji.., .

Balaban & Ęatz 'teatrai sumo
kės $465 pabaudos

Vyriausias \ miešto teisėjas, 
John J. Sonšteby nubaudė 31 
Chicago . kinO-teatro; viršinin
kus sumokėti $465 pabaudos 
už loterijų operayimų. Tos lo
terijos . buvo taip vadinamos 
“Prize . Nightš” ir “Bank 

i Nights”, kurijas teatrai reng
davo, trumpų laikų tam atgal.

1 Nubaustieji viršininkai yra 
Balaban & Katz teatrų gran
dinės nariai. ' . ■ -

•• '...
. šeštadienis, vasar; 13, 1937

NORMAN THOMAS RYTOJ KALBĖS APIE 
MASKVOS TEISMUS

Žada iškelti aikštėn tų “teismų” paslap 
tis; kalbės ir Albert Goldman

Rytoj, trečių valandų po pic-Jevų 
tų, Capitol Building salėje, 
159 North La Salio sfrcet, 
įvyks nepaprastai įdomios pra 
kalbos apie garsinsiąs “troc
kininkų” “bylas” Maskvoje.

Kalbės Norman Tiiomas ir 
Albert Goldman.

Kalbėtojai žada 
visas paslaptis, kurios 
amerikiečiains suprasti 
bylų nepaprastai keistų 
ir keistus įvykius.

Kodėl Stalinas, vienų 
kui kitų, žudo žymius bolše
vikų vadus, kurie buvo arti
mesni Leninui, negu jis pats; 
kokiais budais Stalinas pri
verčia tokius inteligentiškus 
ir drąsius žmones, kaip Zinov-

nušviesti 
duos 

tu c

KameneVų, Radekų ir 
kitus, save purvinti ir niekin
ti teismuose; ko Stalinas nori 
atsiekti ir koks likimas jo 
laukia...

, Kalbėtojai atsakys tuos ir 
kitus įdomius klausimus apie 
kalbamų “trockininkų suokal
bį”, paremdami savo tvirtini
mus faktais ir rimtais argu-; 
mentais.

■ Prakalbose taipgi bus pla
čiai kalbhma apie Leonų Tro
ckį, kuris dabartiniu laiku

Auka Lietuvių 
Kongresui

Lietuviu Laisvamanių Eti
nės Kultūros 1 kuopa paauka
vo iš kašos 5 dolerius susirin
kime, kurs įvyko 9 dienų va
sario. Kitus penkis dolerius 
sudėjo nariai susirinkime. Tai
gi viso sudarė $10.00.

Pinigai eis Lietuvos politi-

Rytoj ‘'Vilnies” kon
certas Sokol salėje
Vakarui surengtas įvairus 

progr^inas
Rytoj po piety Chicagos So

kol svetainėje įvyks“ Vilnies” 
•koncertas. ; į .

Programė ' dalyvaus Bohemų 
kvartetas, Chicagos Lietuvių 
Vyrų choras, Anelė Salaveičikiu-

tč-Steponavičienč, Bernice Ma- 
lela, Kanklių choras, rusų-čigonų 
orkestras, Voila šarkiunaitė — 
šokėja, Senior ir Seniorita, etc.

Įžanga yra 65 centai (iš ank
sto — po 50c.). Durys atdaros 
nuo 1-mos vai,, pradžia progra- 
mo 2 vai. popiet. \

Sokolų svetaine , randasi ad
resu 2343 S. Kedzie avenue.

•Jl (Su)

gyvena Meksikoje. Jam bus 
reikalaujama užtikrintos prie
glaudos ir apsaugos šioje ar 
kitoje svetimoje šalyje, ‘ ?

Įžanga į prakalbas yra tik
tai 25c. -ilK.

-

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

TIKTAI 50 CENTŲ
' . • ' * ' f ' ' y '* ' ■ *» "' ♦* •» *(• • •>** V' .

*$’• ! ' . ' , '■ . ,'n V" , ’ ' ' . • * | Z-

NAUJIENOS .
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Streikieriai Apleido Dirbtuves - Pirmadienį Grįž Darban
. s •• ' • • ■ . • . • • .

EVAKUACIJA — Didžiulė minia žmonių susirinko prie Fishcr Bodies 
dirbtuvės No. 1, Flinte, Michigane, sutikti “sėdinčius” streikierius, kurie apleido 
dirbtuvę po sutarties pasirašymo su General Motors. Užvakar vakare įvyko iškil
mės, kuriose dalyvavo visas Flint miestas. Pirmadienį darbininkai grįžta dar
ban. Naujienų-Acme Photo

ŽUVO — Miss Ruth Kimmel, graži United Air 
L‘.’' ■ ' ■ ■ . . v ■ .Lines “oro slaugė”, kuri žuvo kartų su 10 kitų žmonių, 

kai keleivinis lėktuvas įkrito į jurų netoli San Francis- 
co. Ji rengėsi ištekėti. • Naujienų-Acme Photo

ŽMONA EIS ĮKALINTO VYRO PAREIGAS—Ziono 
kunigas Finis J. Dake, nuteistas 6 mėn. kalėjimo už 
nepadorumų, atsisveikina su žmona, kuri eis jo pareigas 
laike nelaisvės. Naujienų-Tribune Photo

DŽIAUGIASI PALIAUBOMIS — Po 44 dienų “nelaisvės” G. M. “sėdintieji” 
streikieriai susitinka su draugais, šeimynomis. Užvakar jie, apleido dirbtuves, 
priėmę G. M.—unijos taikos sųlygas. Bendrovė pripažino unijų. Derybos kitais > 
klausimais prasidės antradienį. Naujienų-Acrne Photo

NORI GRĮŽTI KALĖJIMAN — 69 metų buvęs pinigų 
padirbėjas, James H. Brown, kuris atėjęs į Kansas, Mo., 
policijos nuovadų prašėsi atgal kalėjiman. Užtikrindamas 
policijų, kad jis “nusikaltęs”, Brown atsinešė ir visas tul- 
šis. Jis sėdėjo kalėjime už padirbinėjimų 1896 metais. 
\ ' ■ ... . 

Dabar jau per senas pragyvenimų' pelnyti.

JURININKAI DIRBA — Nepaprastai didelis judėji
mai eina Ramiojo Vandenyno uostuose, kur neseniai 
pasibaigė jūreivių streikas. Paveiksle, vienas iš jurinin
kų apžiūri įrengimus prieš kelionę.

Naujienų-A cine Photo
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Alicijos Šiems, skulp- 
Lorado Tafto bronzo 
(buvęs jos mokyto- 
mergaitės galvutė, la-

Pati, atsilankiusi j policijos 
stotį, užklausė policininką, ar 
policija galėtų surasti jos vyrą. 
Moteris padavė policininkui vy
ro paveikslą.

DU VAIZDAI DIDŽIULIO DOUGLAS GAMYBOS KELEIVINIO LĖKTUVO, KU- 
ris yra skiriamas susisiekimui per vandenyną. Lėktuvas -pakelia 36 keleivius ir ga
li skristi 167 mylias į valandą. Lėktuvai sveria 16,850 svarus ir kroviniais gali pa-, 
kelti 11,650 svarų. Naujienų-Acme Photo

vienbalsiai kuopos susirinkime j Policininkas pažiurėjo j ne- 
7 d. vasario 1937 m. kaip atrodantį vyrą ir tarė:

. L. —Kam ieškoti?

41-ma Metinė Paro 
da Art Institute

Pirmą prizą (javo Hallstham- 
mar už skulptūrą.

Vasario 4 d. Art Institute 
atsidarė-41-ma metinė Chica-Į 
gos ir apylinkės dailės paro
da. Paroda tęsis iki kovo 7 
d. Tapybos eksponatų išstaty
ta yra 218, o skulptūros — 32. 
“Džiurė” tik tiek teišrinko pa
rodai dailės darbų iš prisiųs
tų 1,500 eksponatų. Nepriim
tinus, suprantama, sugrąžino 
kam jie priklauso.

šiais metais partfda visgi 
geresnė, negu pirmiau buvę 
parodos pastaraisiais keliais 
metais. Nesubrendusio moder
nizmo kur kas mažiau tesi
mato. Didžiumoje konserva- 
tyviški eksponatai. Net ir pir
mas prizas, $500 su aukso me
daliu, paskirtas Carl Halls- 
thammar’ui už skulptūrą visai 
teisingai.

Išdalinta 10 prizų, sumo
mis nuo $500 iki $50. Viso i 
—$1,950. Vienas prizas, kurį 
kas metai skiria Municipal 
Art .League, $200, bus nubal
suotas parodos lankytojų ba
lotais.

Hallsthammar’ui suteiktas 
pirmas prizas už klasišką 
skulptūros darbą, pavadintą 
“Venus in Red Cherry”. Tai 
labai puikus moteriškės lie
muo, išdrožtas iš vyšnios me
džio. Poza vaizduoja leniso lo
šimą. Tąnv.LųĮ^iųL.skulpto- 
rius pašventė su virš metus 
darbo. Pozavo p-lė GranL Įdo
mus ir gražus darbas. Pp. Lo- 
ganai, prizo davėjai, patenkin
ti. Hallsthammar yra švedas.

Dar vienas prizas, $200 už 
skulptūrą suteikta jaunesniam 
skulptoriui, Ch. Umlauf, už 
“Jane” ružavą terra-cotta sto-

Bet negalima praeiti nepa
stebėjus Edgardo Simone tri
jų biustų — “The Agitator,” 
“Eternal Dreamer” ir “Philo- 
sopher”, kurie nebuvo apdo- 
vahoti prizais, bet jie traukia 
prie savęs parodos lankytojų 
dėmesį, 
toriaus 
biustas 
jas) ir
bai. geri.

Kiti aštuoni prizai išduoti už 
tapybą. Antras prizas, trys 
šimtai dolerių, teko Paulinai 
Palmer už landšaftą “Provin- 
cetown” (kat. nr. 149). Tressa 
Benson gavo $300 prizą už 
modernišką ~ kompoziciją, pa
vadintą “Deguerreotype Dan- 
dies”, (kat. nr. 13). Charles 
Wilimovsky gavo $200 prizą 
už landšaftą “Along the Mexi- 
can Southwest Coast”. Nepra
stas. Tropiško krašto gamtos 
efektai ir vykusi kompozicija. 
H. Mintz gavo $100 prizą už

Kaina 3c Chicago, 1114 šeštadienis, Vasario-February 13 d., 1937

Keleivinis Oro Milžinas Susisie kimui per Vandenyną

*

paveikslą, pavadintą “Read- 
ing”. John Szynalik taipgi ga
vo $100 prizų už “Landscape 
No. 3”. Paul Trebilcock gavo 
$100 už puikų portretą. Mer
gaitė atsilošusi ir rankas už 
galvos užsidėjusi mėlynoj suk
nelėj, kurią jis pavadino “Le- 

llia”. Kiti du gavę mažesnius 
prizus yra silpnesni ir prizai 
duota lyg per klaidą. Buvo 
geresnių 'darbų, kurie tikrai 
verti prizų.

Aštri spaudos ir žmonių kri
tika, matyt, paveikė Art Insti
tuto viršininkus, kurie seniau 
buvo griežtai nusistatęz“favo- 
rizuoti” modernizmą ir neigti 
realizmą. Meno kritikas Bul- 
liet pašiepiančiai rašo: Girdi, 
nestebėtina, kad “Venus in 
Red Cherry” gavo pirmą pri
zą, bet yra stebėtina tas, kad 
džiurė padarė klaidą ją pri
imdama parodai! Juk tai yra 
klasiškas kūrinys.

Ar tai reikia dar didesnės 
ironijos?

Tiesa, yra ir šitoj parodoj 
menkučių ir net silpnučių dai- 

jktelių, kuriuos “džiurė” pri
ėmė. <

Bet visgi patartina lietu
viams parodą aplankyti. Jeigu 
nenorite mokėti 25c Įžangos, 
tai muziejun galima eiti ne
mokamom dienom: trečiadie
niais, šeštadieniais ir sekma
dieniais. Norintys gali gauti 
katalogą už 25c.

' Šitoj parodoj lietuviai dai
lininkai nė vienas nedalyvau
ja. Matyt, ruošiasi lietuvių 
niėno'parcrdar. '

sario 18 d., 6 vai. vakaro Art 
Instituto Fullerton Hali, bus 
įdomi iliustruota paskaita 
apie meną. Paskaitos tema bus 
“Florentihe Painters of the 
High Ęenaissance.”

Įžanga dykai.

tarai šiuo klausimu nėreika 
lingi; čia nekelsim np Įrody
mų apie atmestus abudu skun
dus, nes tas nieko negelbes 
kuomet musų Pild Taryba lai
kosi tik tokio teisėtumo, kaip 
kad Įrodėm augščiau.

Nieko nebūtų stebėtino, jei 
šitaip spręstų dalykus tie as
menys, kuriems tenka ginti 
savo karjerą ir savo politiš
kus uždavinius, bet keista (ir 
labai keista!), kad Pild. Ta
ryba savo suvažiavimuose 
sprendžia tokius dalykus, ku
rių arba nesupranta, arba su- 
žiniai apsilenkia su teisėtumu. 
Nesmagu, kad mes taip neprie
lankiai išsitarėme apie Pild. 
Tarybą, bet faktai, kuriuos 
mes čia Įrodėm, verčia mus 
tatai pasakyti.

Dar vienas paklausimas, ir 
bus baigta: Kodėl Pild. Ta
ryba, pasiremdama tik vieno 
nario adv. Kalinausko.— Sto4- 
vio, Skundų ir Apeliacijų Ko
misijos nario — pateikta re
komendaciją, atmetė 260-tos 
kuopos paduotus skundus, . o 
nereikalavo kitų dviejų narių 
nuomonės

SLA. 260tos kuopos valdyba:
— Prez. A. Andriukaitis,
— Sekr. K. Liutkus,

— Ižd. Rennett Pužauskas.
P. S. Skaityta ir priimta

Kaltina priemiesčiu 
valdininkus

J. L. Tupy, kongresmano 
Sabatho vadovaujamos sena
to komisijos specialus tyrinė
tojas, daro kaltinimus Bervvy- 
no ir kitų Chicagos apylinkės 
miestelių valdininkams.

Kaltinimai esmėj yra tokie; 
specialių asesmentų bondsai 
buvo pardavinėjami gatvėms 
ir šalygatviąms taisyti ir kito
kiems pagerinimams atlikti. 
Žadėta mokėti nuošimčiai bori 
dsų pirkėjams iš sumų surin
ktų taksais. Taksai nuošim- 
čiams mokėti buvo kolektuo- 
jami, tačiau pinigai suvartota 
kitiems reikalams.

• «■*

Kongresmano Sabatho ko
misija dabar svarsto klausi* 
mą, ar nereikėtų iškelti kai 
kurioms miestelių valdžioms 
bylos teismuose už suvartoji
mą pinigų no tam reikalui; 
kuriam jie buvo rinkti.

Nesenai iš spaudos išėjo 
nauja knyga vardu “Child Art, 
and Franz Cizek” (Vaikų Me
nas ir Franz Cizek). Knygą 
išleido Austrijos Raudonasis 
Kryžius Viennoje.

Knygą galima gauti Čika
gos knygynuose ir kny£ų 
krautuvėse.

Profesorius Cizek yra pa
saulyj pagarsėjęs kaipo didis 
psichologas vaikų mokslinime 
meno srityje. Jo mokinimo 
metodai yra skirtingi, negu 
kitose mokyklose. Prbf. Cizek 
jaunus mokinius suskirsto Į 
tam tikras klases leisdamas 
jiems laisvai mokintis. Paste
bėjęs mokinio pašaukimą ir 
gabumus, priruošia jį aukštes
nei meno mokyklai ir reko
menduoja stipendiją. Origina
lumas |r kūrybinės pajėgos 
yra svarbiausias dalykas. Mo
kinius be pašaukimo pašali
na iš klasių.

Dėka prof. Cize'ko, Austrija 
šiandien, susilaukia didelių 
menininkų.

Knyga gausiai iliustruota 
spalvotais paveikslais. <

re ?p-lė’'Heleir^^arkėf.'
— -o—

Goodmano teatre pirmadie
nį, vasario 15 d., bus paskuti
nis vaidinimas Martinezo Sier- 
ras dramos “The Cradle 
Song”. Sekmadieni nevaidina. 
Pradžia 8 vai. vakaro.

—o—
Amerikoje geriausias meno 

žurnalas anglų kalba yra “The 
Art Digest”.' Eina du kartu į 
mėnesį. Pavienis numeris 25c.

y —o—
J

Antanas Skupas vėl moky
tojauja Gods’ H iii Centre mo
kykloje, adresu 1919 West 
Cullerton s t. Pamokos įvyksta 
pirmadienio ir. trečiadienio 
vakarais. Mokėti už pamokas 
nereikia. *'L

Tėvai gali, pasinaudoti pro
ga leisdami savo vaikus šiton 
mokyklon.

Jau buvo spaudoj rašyta ir 
Įrodyta, Įcaip SLA. 260-tos 
kuopos viėna narė, neprašius 
kuoposi persikėlimo lakšto, sa
votišku buįdu įstojo į dar ųįį 
gimusią39-to 
SLA. Seimo delegatė. Be tu, 
buvo nurodyta, kaip SLA. 
centro sekr. M. Vinikas pamir
šo ar sąmoninkai paneigė 
SLA. konstitucijos pagrindinę 
taisyklę, kalbančią apie naujų 
kuopų tvėrimą ten, kur Jau 
randasi nuo seniai gyvuojan-

Nusižudė, begalėda
ma Išbristi Iš Skolų

Netekusi vyro, Mrs. Lillian 
Matthews, 42, 504 Hąrrison 
Street, Oak Park, vietoj pali
kimo, gavo krūvą skolų.

i- Bandė jas atmokėti, bet per 
ilgą laiką iš jų neišbrisdama 
vakar išgėrė nuodų. Mirė ve-

Ateinantį ketvirtadienį, va- žarna į ligoninę.

Šiais dviem klausiniais SLA. 
260-ta kuopa išnešė skundų 
rezoliucijas, Įrodydama fak
tais netikslumus ir abiejuose 
klausimuose peržengimą SLĄ. 
konstitucijos. Skundai su Įro
dymais buvo pasiųsti, per SLA. 
sekr. M. Viniką, Stovio, Skun
dų ir Apeliačijų Komisijai 1 
d. lapkričio 1936 m.

Sausio 3 d. SLA. 260-rta kuo
pa, laikydama savo susirin
kamą,perskaitė SLA. Pild. Ko
miteto suvažiavimo protokolo 
dalį, kurioj kalbama apie at
mestus 260-tos kuopos skun
dus. Nieko tame nebūtų kei
sto, jei Pild. Taryba remdamo
si tiksliais faktais tą butų pa
dalius. Bet, deja,, faktai tais 
klausimais padėta į šalį, o pa
siremta tik VIENO Stovio, 
Skundų ir Apeliacijos Komisu- 
jos pirmininko pateikta reko
mendacija, kurioj yrą netiks-^ 
liai ir net suklastuotai pėr- 

' duoti abiejų skundų faktai.

.Kad tiksli aus dalyką supratus, 
mes čia pacituosim tos reko
mendacijos Įrodymus.

^“Gegužės 29 d. 1936 m. apie 
ii nariai ha u jai prisirašiusių; 
paprašė SLA. Centro leisti 
jiems sutverti
Chicago Lawn’\ Gerai, lėmy- 
kime kas sakoma toliaus: “Ge
gužės 29 d. 'P* Grybienė pri
siuntė SLA. centrui persikėli
mo lakštą į 217-tą kuopą”. 
Dabar žiūrėkite kokia čia ne
sąmonė pasakyta: gegužės 29 
d. 14 naujų aplikantų prisiun
tė prašymą, kad SLA. duotų 
čarterį naujai kuopai suorga
nizuoti Chicago, Lawn, III. Tie 
14 naujų aplikantų dar nėra 
priimti daktaro kvotėjo ir, ži- 
nama, dar nėra SLA. nariai. 
Reiškia, kuopa dar negali bū
ti organizuota, o betgi SLA. 
centro sekretorius, tą pačią 
dieną, kuomet gavo 14 naujų 
SLA. aplikantų, duoda kuopai 
čarteri, paskiria numerį ir tą 
pačią 29 d. gegužes perkelia 
P. Grybienę į dar negimusią 
kuopą. , Jei prie šio viso pa
daryto nėtikslumo pridėsim 
SLA. konstitucijos skyrių, 
apie* naujų . kuopų tvėrimą, 
kur sakoma, kad SLA. Dakta
rės Kvotėjas yra vyriausias 
naujų narių priėmėjas į SLA., 
tai pamatysim . aiškiai, kad 
kalbamos kuopos įsteigimas 
ir jos pilnas legalizavimas 29 
d.' gegužes buvo nelegališkas ir 
peržengė SLA. konstituciją. Mes 
manom, kad platesni komen-

I š BIRUTES

Genovaitė Šidiškiutė-Gedraitienė
Genovaitė Šidiškiutė-Gedraitienė yra viena iš geriausių 

dainininkių tarpe chicagiečių ir gabi mokytoja. .Ji priruošė 
scenai operetę “Sveikam ligą neįkalbėsi” ir pati vaidins va
dovaujančio] rolėj malūnininkės Agutės, Jonuko mylimosios. 
Visi turės malonumo girdėti Genovaitės gražų dainavimą ir 
matyti jos švelnų vaidinimą Birutės parengime Lietuvių Au
ditorijoj sekmadieny, vasario 14 dieną.

1I H "T y* STATO SCENOJE
W H H H Vieno Veiksmo Muzikalę

D III UI LB ■■ Muzika J. Offenbach

VAIDINTOJAI: GENOVAITĖ GIEDRAITIENĖ;
ANTANAS KAMINSKAS; PAUI 
MILLER ir BRUNO BRUKNIS.

REŽISORIUS: GENOVAITĖ GIEDRAITIENĖ.
MUZIKAMS DIREKTORIUS: JONAS BYANSKAS.

Sveikam Ligos Neikalbes
ANTRA DALIS PROGRAMO:

KONCERTAS IR 19-KOS METU LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PAMINĖJIMAS

CH1G. LIETUVIU AUDITORIJOJ
3133 SOUTH HALSTED STREET

PO PROGRAMO ŠOKIAI.
JONO BYANSKO MUZIKA SEKM., VASARIO U d. 193J

PRADŽIA 7 VAL. VAKARO ĮŽANGA 65 CENTAI
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Lietuvos Nepriklausomy-

J. BALI^J&AJLTTS 
Į.

"Programas Lietuviškos So- 
cial-demokratiškos Port i j o s" 
apdirbtas “reprezeritantų Lie-’ 
t u vos darbininkų 1 u urnos” 1 d.» 
gegužės 1896 m. ir ttais pačiais* 
metais išspausdintas, saiko: i

“Idant kuoveikiausiai susior-' 
ganizuoti ir .prirengti prie už
vedimo socijalistiško surėdy- 
mo, idant .užtikrinti darbinin
kų luomai kuodidžiausią .ge
rovę ir kuoplačįausią politiš- 
ką Ii uosy b ę šioje pereiginėje, 
gadynėje, lietuviška socijal- 
demokratiška partija, pasi
remdama ant augčiaus paduo-, 
tų pamatų, stato sekantį pro-, 
gramą minimam:

"Savistovi demokratiška res
publika, susidedanti iš Liet u-, 
vos, Lenkijos ir kitų šalių, pa-', 
remta ant liuosos federacijos."

Konstitucijos pamatai toki:;
1. tiesus (“asabiškas”), vi-' 

suotinas, slaptas balsavimas.. 
Proporcionališka rinkimų si
stema. Valdininkų ir atstovry 
(“deputatų”) algos sulygintos 
su fiziško darbo apmokėjimu.

2. “Pavaldystė žmonių kas- 
link tiesdavystės ir valdymo, 
viešpatystėje, šalyje, provinci-’ 
joje ir valsčiuje”.

(Tiesdarystė — tai įstatym- 
davystė, viešpatystė — tai Val
stybė. Šio žodžio /ada da ne
buvo). Žmonės gali priimt ari 
atmest įstatymų sumanymus.

3. Lygybė visų šalies gyven
tojų, neskiriant Ityies, veisiės| 
(rasės), tautos ir tikėjimo.

4. 'Visiška liuosybė žodžio,į 
spaudos, susirinkimų ir drau-s 
gysčių.

5. Visuotinas apsiginklavi
mas žmonių vietoj -nuolatines" 
armijos. žmonių atstovai 
sprendžia apie karą ir taiką. \

6. Nemokama ‘teismo prooe-' 
dura. Teisėjai renkami. Valdi-j 
trinkai atsako prieš teismą.! 
Mirties bausmė panaikinta.

7. Pripažinimas tikėjimo pni-į
vatiniu dalyku. ‘Bažnyčios ir 
tikėjimo -dalykai neremiami! 
valstybės iždu. > !

8. Mokyklos ir jos reikme-j 
nys -užlaikoma valstybės lėšo-j 
mis.

9. Nemokama pagėlba gydy-į 
tojų. Nemokami vaistai ir ii-į 
gemines.

10. Pr(jgresyviški mokesčiai; 
nuo pelno.

Tokia politinė dalis. Eko
nomine programo dalis — ap
gynimas darbininkų reikalų,į 
teisių darbo vietoje. Tatai; 
po valiai vedama į politinę; 
dirvą. Paragrafas antras sa-į 
ko, kad -turi būt paimta į vai-? 
stybės rankas “aprūpinimas 
darbininkų ir jų šeimynų ligo
je, senatvėje ir netekus dar
bo”. Valstybės kontrolė (de
dama į visas darbo sritis. Ant* 
galo § 8 sako: “Paėmimas iš! 
palengvo į draugijos (visuome
nės. J. ,B.) valdymą: žemės,’

Ėadtrusįjos ir Mažrusijos” pro-' 
letariatu, “idant išvien priši-; 
rengti prie ko voš, su prispau
dimu, slėgiančiu juos visus”. ' 

Matomai buvo mintis, kad j tos tautos, kuomet išsikovos 
savystovybę, turėtų siitvert 
bendrą, federaMšką respubli-i

.i t , i i į.i.i.h...; .i11 , ) . /' . ' 
kartu ir kitų valstybės kraštų 
ypatybės reikalauja musų 
•kraštui ypatingų visuomenės 
ir politikos įstaigų, 

Suvažiavimas nutaria: 
L.S.—D.P. savo jpolitiškuoju! 

programų .stato: demakratiš-. 
ką respubliką ir politiškąją 
Lietuvos -autonomiją.

Reikia pažymėti ypatingą 
nutarimą /(kokio inuose’ 
programuose nebuvo?)/žemės: 
konfiskavimą: . ?

“turi bttt konfiskuota vidJ 
džios, bažnyčių, vienuolynų,; 
vidurinių sir didesniųjų žem-, 
valdžių žemės”. ? į

L.S.—T).‘P. ®u Rusijos Soc. 
Darbininkų Partija susidėjimo 
sąlygose pasakyta, kad “JLS*—\ 
D.P. yra autonominė, teritoiii-; 
j alinė R.S.—DJDiP. 
ei j a”.

Toliau: tRriiimdama R.S 
D.D.S. programą, L.’S.— 
pasilieka teisę ^agituoti jir pro-? 
paguotti įdėtą į jos pnogi’amą. 
reikalavimą Lietuvai autono-į 
nujos.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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plentai, geležinkeliai, vandeniu 
niai kėliai. 7) Lietuvos žmo-. 
pių milicija.

Toliau — “Aukščiausioji1 
Viešpatijos valdžia; turi savo 
vietininką Lietuvoje, per kurį' 
susižino su Lietuvos Seimu.. 
Vietininkas skiriamas aukš
čiausios valdžios iš kandidatų. 
Lietuvos Seimo parinktų.

“Centralinė viešpatijos val
džia susideda: 1) iš aukščiau-, 
sios valdžios, 2) iš ViešpatijosĮ 
seimo išrinkto pilnu visuotinu' 
balsavimu visų viešpatijos gy-> 
ventojų, B) iš delegacijų at-| 
škirų /autonomiškų viešpatijos^ 
dalių, JŠ ankščiau šioj o vieš*: 
patijos teismo”. ;

Išnašoje paaiškina “pilną”! 
balsavimą. Tai lygus, .slaptas! 

organika- ir betarpiškas.
į Nėra paaiškinimo, kas tą; 

‘‘aukščiausioji” v valdžia. Mato-' 
mai itai caro valdžia, čda tai 
?ir buvo didžiausias skirtumas^ 
tarp demokratų ar socialdemo-j 
kratų, jau takišant, galu!finių| 
tikslų, pirma t905 m. revbliu-! 
cįjos. 'Sodialdemdkraai tada! 
((jau revoliucijos pradžioje^ 
taip, kaip įr dešimt mėtų prieš* 
tai įstatė artimiausiu tmini-< 
mum)) reikalavimu; kaip tai! 
matėm .aųgščiau : , S

Demokratiška Lietuvos >res-| 
publika, su seimu Vilniuje,; 
liuosu *noru susidėjusi su kai-? 
mynų šalimis federacijos są-< 
ryšiu.

Tatai atsiekta per revoliuci
ją, jie ‘numatė štai ką : ’“Nuo-l 
laidus” (pirmain programe sa
koma iš palengvo) “paėmi
mas visuomenės valdymai!: 
žemes, produkcijos įrankių ir 
kdmumkacijos dalykų”.

Tatai buvo tollymesniu tikslu, 
arba ^idealu”. Vadinasi, so-' 
čializmas bus palengva vykdo
mas, kada tas plati--- gili de-
mdkratybė įvykus laisvoj res-1; 
publikoj.' i i

Lietuvos demokratai tuo- 
tarpu numatė tik appbuotą ca
ro valdžią ir Lietuvos auto-! 
nomiją. Po to palengva eisią* 
prie “idealo”, t. y. prie ‘Ta'is-^ 
vos Plėkam nepriklausomos5 
demokratiškos Lietuvos res-* 
publikos...suvienytos su kai-' 
myniškomis demokratiškomis- 
valstijomis federacijos ry-’ 
išiais”. - 1 !

Šitas idealas demokratams! 
buvo tuo, ką vadina gąlutųuu 
tikslu. Toliau eiti jįe nekeli*? 
no. - * j

Skaitytojas gal jau yra pa-j 
stebėjęs, kad šis Lietuvos De-j 
mokratų Partijos programas- 
nėra tikras programas, o yra, 
tik lyg vieno rašytojo pasiuly-' 
mas busimam suvažiavimui. 
Tai tik projektas. Taip ma
nyti mums duoda paties pro
gramo paragrafai. Sako: “Lie
tuva gali įgyti autonomiją” 
ir tt. Tai yra teorija, <o ne; 
programas. Į programas ra
šoma teorijos išvados tikri no
rai/tikri reikalavimai.

Kitas paragrafas da/ labiau 
abejoja: “Centralinėms vi
sos viešpatijos valdžioms ga
lėtų šie dalykai prigulėti”, 

šitaip tavo “Varpė” išspaus
dinta 1992 m. Šitaip įš jo iš- 
ipaėsdino lį atskirą knygutę 
-1905 (revoliucijos) metais. Gal 
nė suvąžiavimo nebuvo, kad 
nepataisė programo trukumų.

Tais pačiais metais įvyko 
garsusis Vilniaus seimas, kur 

; socialdemokratai, demokratai! 
ir kitos sriovės sutiko reika- 

vieškėliaa, lauti autonomijos Su seimu 
__ ■*-«-—. . i. ■" ■■ —' .ii'/-.".—....................-1 1 .■• • -

išleido knygelę vardu ‘“Kokia 
Autonomija Lietuvai -Reikalin
ga?”

(“Leidinys No. ’9, Lietuvių 
Informacijos Biuro”). Knygu
te spausdina “.Draugo” spaus
tuvėje, Chicagoj, 1914 .m.

Nebūta minties apie Lietu
vos nepriklausomybę. Reika
lauta tik autonomijos. Į lat
vius, tačiau, žiūrėta, kaip į 
tokius autonomininkus, kurie 
reikia traukti prie Lietuvos.

J. Gabrys rašo:
“Vieni ir kiti turėtų turėt 

autonomiją kas sau, bet reika
linga butų, kad abiejų šalių 
autonomijos butų surištos ang- 
štu federacijos ryšiu, t. y. 
idant> atstovai aukščiausios 
autonominės valdžios Lietuvos 
ir Latvijos sudarytų tarybą, 
kuri rūpintųsi bendrais abie
jų tautų reikalais”.

Nuo lenkų, sako, “privalo
me griežtai sykį ant visados 
atsirubežiuoti”.

Gabrys išreiškė klerikalų,— 
gal tik Amerikos lietuvių kle- 

(Tąsa ant 8-čio pusi.)

Bet kaip tai įvy- mą’* visiško atsidavimo ca
rui. Vadai nutarė, kad lie
tuviai turi būt caro kampinin
kais ir tuomi tenkintis amži
nai. Revoliciniais gi metais 
daugelis jaunesniųjų kunigų 
protavo ir elgėsi kiek kitaip. 
Jie buvo pritarę net ir auto
nomijai, ir net kovai už ją. 
Bet netrukus augštesniųjų ku
nigų aplinkraščiai, iškeikimai 
patupdė juos į kampą. Bet 
katalikiškosios Lietuvos neį
stengė patupdyti. Beveik vi
si ūkininkai ir miestiečiai pri
tarė savo jaunimo kovai prieš 
caro valdžios įstaigas ir kūri
mui lietuviškų, atsieit, auto
nomiškų įstaigų — tolei, kol 

ir 
nepa-

Vilniuje. !
kinti? Sulyg L. Demokratų 
Partijos programų seiipinįnkai 
butų turėję pasilikti ramus ir 
tiktai laukti, kada Rusijos kon- 
stituoin'ės valstybės kūrėjų! 
seimas susirinks ir duos Lie
tuvai autonomiją. Vilniaus 
seimas buvo ir šaukiamas su: 
tokio raminimo idėja. Bet <su- 
įsirinkusieji buvo ne toki ra
mus, paėmė viską į savo ran
kas ir pavedė socialdemokra
tams ‘seimą Ivaikyti. Tuomet', 
seimas nutarė paskelbti eilę! 
grieštų priemonių tavai .su ca
ro valdžia : uždarinėti valdžios 
degtinės monopolius, vyti išj 
Lietuvos rusus mokytojius, vai-! 
odininkus, pdlioįją, įėtatyti Jie-! 
tuvius į wldvietes —

M®dėl į tą glitą nestatė tik-? 
rosi oš Rusijos, rrusų tautos 
Matomai butą tos {nuomonės, 
kad ru*ių tauta labiau atsili
kus, jos .reikalai nesupuola su. 
anų Rusijos carizmo pavergtų* 
salių. Apie šias šalis sako:; 
“reikalai proletariato ša-! 
lių politiškame padėjime yna 
visiškai vienodi su reikalais! 
lietuviško proletariato”. 

1 ?Programa’s užsiduoda parei
gą statyti prieš itų šalių (Len
kijos, Lietuvos, Baltgud-ijos ir; 
Ukrainos proletariatą ‘‘reikalin
gumą įnešti j jų programą mi-, 
nimum reikalavimą laisvos, fe-, 
denališkos, demokratiškos res-: 
publikos”.

Čia Išnašoje pažymi, kad; 
Lenkijos proletariatas jau ąp-j 
skelbęs reikalavimą laisvos fe-- 
derališkos respublikos. (Tatai 
-paskelbė Pilsudskio soc. par
tija).

Rusijos konstitucijos klau- 
mu programas pareiškia, kad 
kova už ’federalinę respubli
ką yra lygi kovai Rusijos pro
letariato už kuo plačiausią 
politinę laisvę, “viena kova 
dapildo kitą”. *

Jeigu, sako, Rusijos konsti
tucija butų galima anksčiaus, 
negu išmuš valanda kovos už|su teisingu turtų paskirstymu 
laisvą -respubliką, tai “lietu
viška” (reiškia — Lietuvos!) 
socialdemokratija dalyvaus to
je kovoje, “bet ir po įgijimui

i kovos toliaus už 
platesnį siekį”.

Aitais žodžiais baigiasi “Lie
tuviškas Socialdemakratiškas 
■Partijos pirmutinis programas, 
paskelbtas 1896 metais.

II.
Įjietu vos Socialdemokartų 

Panti ja. Šitaip pasitaisius sa
vo vardą, partija paskelbė sa
vo šeštojo suvažiavimo priim
tą 1905 nietaiš programą. Ta
sai suvažiavimas įvyko birže
lio mėn. 1905 m. — pačiame 
revoliucinio judėjimo karštyje 
visoj Rusijoje. !

Minimum reikalavimuos pir- 
ano>j vietoj -stovi:

Demokratiška Lietuvos res
publika, su seimu Vilniuje/ 
liuosu ?nbru susidėjusi sirkai- 
«nynų šalimis federacijos są
ryšiu. ' į

Visi reikalavimai beveik tie 
paisys, kaįp ir įpinmirtinianif 
programe — plačiai Ir (giliai 
demokratiški. Tačiaus nėra 
kai kas <demokratiškiau pa
reikštą. Pavyzdžiui, karo 
ir tarkos klausimą spren-į 
tižia tiesink žmonės per refe
rendumą. (Pirmajam progra
me tdkiais sprendėjais pava
idinti žmonių reprezentantai). }

' t -v

1907 m. rugpiučio mėn. įvy-; 
ko LSDP, jungtinis ir septinę 
tasis -suvažiavimas, (čia susi-: 
jungė dvi Lietuvos socialde
mokratų partijos :L.S.—D.P. ir

!S: J'-' 'J

y; konstitucijos
3MV0 platesn

Yra nurodymas Lietuvos žy-- 
diškam proletariatui; tarpe ki
to ko, pasakyta:

“užganėdinimą savo mede-- 
giškų ir politiškų reikalavimų, 
žydiškas proletariatas gal at-‘ 
rasti tiktai busiančioje federa- 
liškoje respublikoje”.

Programe tankiai minimai 
federališkoji respublika. Tuo-

4
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Programas
Perspausdintas <iš 11902 mėtų! 

“Varpo”;; Išleistas Olžėjeį 
1906 m. Reikalaujama Lietu-; 
vai autonomįjos.

Tolimesnis partijos tikslas:’ 
Laisva ir »nępriklaušanti ki-į 
toms liautoms ir valstijoms! 
Lietuva. _ . - (

Artymesni reikalavimai to
kie: ‘Lietuvos -savyvalda arba 
įautonomija su visuotiniu sei
mu” ir tt. .

Toliau tikrajame programo 
skyriuje yra pareikšta:

“I. Partijos idealas: laisva, 
niekam neprikllausonti demo
kratiška Lietuvos respublika

šitame programe jau dau
ginus -arba aiškiau kalbama 
•ąpie bendrus Rusijos valsty
bės proletariato reikalus, 

met dar nebuvo žodžio “toe4 Lietuvai reikalaujama lik
i • • T —X. . . — ... -ix t t 1 ••žodis “sa- '

turėjo tą pat reikšti.-iko:

suvienyta su kaimyniškomis 
demokratiškomis ‘ valstijomis 
federacijos ryšiaiš’’.

“II. Lietuvos autonomija’’. 
Tatai esąs artymesnis Partijos 
tikslas.

Taigi demokratai reikala
vo federalinės respublikos, 'bet 
tik tolimesnėje ateityje, ją pa-' 
sištatė ’kaįpo idealą. O arty- 
muoju tikslu statė tiktai auto-* 
nomiją.

/Kokia turėjo būt autonomi
ja? ;

■‘Lietuva gali įgyti autono-: 
rnfją per visos Rusijos vieš- 
pafijds įstaigojų seimą”, — sa
ko paragrafas 4.

5. Centralinėms 
patijos valdžioms 
dalykai prigulėti”, 
dijama užsienio 
muitai -(“sieniniai mokesčiai”) 
ir tt.; pinigų mušimas; “ben- 
idri...’mėkesčiai”; •“Viešpatijos 
apgynimas — nuolatinė ka
riuomenė, karo laivynas, tvir- 
tapilės, Strategiški kėliai.

“Pastebėjimas. Vietinė Lie
tuvos žmonių milicija priklau
so autonomiškoms ‘Lietuvos 
valdžioms”. Toliaus: paštąs 
ir telegrafas ir tt. Paskui ei
na pačios autonomijos, daly
kai. Sako:

“Taigi Lietuvos Seimui pa
silaktų tokie dalykai spręsti.: 
T) Sutaisymas vietines savy- 
va'ldos, 2) Vietiniai mokesniai. 
3) Sutvarkymas žemės ir girių 
valdymo (bežemių ir mažaže
mių (aprūpinimas žemėje). 4) 
Sufaisyinas civilinio ir krimi
nalinio Lietuvos kodekso. .5). 
Žmonių apšvietimo dalykai- 
(mokyklos, knygynai, triįuzėjai 
ir tt.). 6) Keliai,

Toliau: 
visos vieš-’ 
galėtų šie

Čia įvar-

tonomija, ne savistovybe. Sapriklausomybė”. Žodis “sa
vistovi” I
Bet savistovi šalis, sufederuota
su kitomis šalimis, jau nėra TFtislcojj ir .tautiškoji Lietuvos . 
visiškai nepriklausoma; tik laisve tuomet tegali būt pilnai ’ 
pati federacija butų nepriklau-’hD9^’0^41’ Rusų valstybėje- 
soma jokiai kitai šaliai. (bendromis visų proletarų jie- j 

Programe federališkos ręs- g^mis bus iškovota demokra- 
publik-os •dalimis -įvardija: Lie- J-iškoji respublika,; ,
tuvą, Lenkiją ir kitas. Kurios * ^“°» kad Lietuva yra kraš- 
kitos šalys galėjo būt mintyse tas, kuris skiriasi^ nuo kilų; 
tų pirmųjų lietuvių sooialde- Rusijos valstybės šalių -ne tik ; 
kalbama*apie Lietuvos pvoleta- 8avo kultūra, bet ir gana di- ( 
kaibąmaapie Lietuvos prolela- 1 dėlėmis ekonominio gyveni-. 
ritii/A .j£v.AAn — Kiislta-ni- Bio .ypatybėmis,; .

LIETIMAMS TABAKO KRAUTUV- 
MNKAMS PRANEŠIMAS

■ ' . • V

Jeigu jums stokuoja OLD GOLD 
CIGARETŲ. Paveiksluotų MjsliU 
’i* j 'Old Gold Oi garėtų kontestą 
įstojimo iformų, .prašome praneš
ti mums telefonu.

Pastebėtina, kad 'veik •nėra Jo
kios galimybės krautuves apru- 
įpirtti pilnu Paveiksluotų Mjslių 
kiekių, ar lišanksto nuspėti kiek

galėtų
jų pareikalauti. Todėl jūsų pačių
kurios krautuvės pirkėjai

-pastangos čia .daug padės* *Gi 
mes. gavę iš jūsų pareikalavimą, 
pasistengsime / Juos ;pjisiųsti su. 
specialiu paSlu.

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

’ ■' ■ , > > 1 ■ ■
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1739 So. Halstėd St. Chicago, III.

tuvius į wldvietes — žodžiu,j 
be atidėliojimo .suteigti jogos! 
•keliu Lietuvos autonomiją su, 
įjos lietuviškomis įstaigomis. ;

IKri/kšoioųys demokmatdi, ;ap- 
ėkritai, klerikalai pirm to per 
penketą mėtų Skelbė, per savo 
didžiuosius vadus

caro valdžia neatsigriebė 
savo reakcijos galybės 
rodė.

K t
Praėjo apie dešimtis 

Kilo pasaulio karas, 
klerikalai kalbėjo apie auto
nomiją.

J. Gabrys, klerikalų atstovas,
“progra- būdamas Paryžiuje, parašė ir

metų.
Jau ir

METINIS

‘VILNIES’ KONCERTAS i
Sekmad., Vasario-Feb. 14 d. 1937

■ ' . ’ ■ \ 'J"

SOKOLŲ SVETAINĖJ !
2343 SOUTH KBDZIU AVENUB ■

Durys atdaros 1 vai. Koncertas prasidės 2 vai. po piety,
įžanga.: iš anksto perkant 50c, prie durų — 65c.

KONCERTĄ PILDYS;: Bohomian-American Quartet; Ohipagos Lietuvių Vyrų Cho- ' 
ras; Anėlė Salaveičikiutė-Steponavičienė; Bernice Malela, iš Waukegan; Laisvės • 
Kanklių Mišrus Choras; Rusų Čigonų Orkestrą; Viola Šarkiuniutė, šoks klasiki- J 
nius šoldus;, Senor .ir Sonorita, ispanai, dainuos solo ir duetą.

Visi lietuviai esate kviečiami dalyvauta šiame VILNIES Dienraščio KONCERTE.

■ \

-Roosevelt Furniture Co.

.5 Dalią MIEGAMOJO KAMBARIO *59.59 »

Šios Savaitės Specialis:!
Visas komplektas užGELEŽINĖ LOVA 

SPRINGSAI 
MATRACAS

JŪSŲ KREDITAS PAS MUS VISADOS GERAS

Roosevelt Furniture Co., Ino.
M. P. JOVARAVSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai

2310 West Roosevelt Road
J
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;įįi Vokiečių Ekspansijos 
X Šiaudiniai Pagrindai

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Lietuvos spaudoje veik nieko 
nerašoma dėl vokiečių ketinimų 
praplėsti savo dabar valdomos 
žemės teritorijų. Tuo metu vo
kiečiai beveik tolydžiai sklei
džia savo mintį, kad jiems an
kšta gyventi ir jie turi ir pri
valo įsigyti didesnius žemės 
plotus. Lietuvos spauda, šituos 
vokiečių užsimojimus, kad ir 
kartais kronikos pavidale re
gistruoja, bet v plačiau šituo 
klausimu beveik neišsitaria. O 
juk vokiečių šitie norai įsigyti 
daugiau žemės paliečia Lietuvos 
kaipo valstybės ir lietuvių kai
po tautos interesus.

Lietuvos spauda jau vien tik 
atsparumo skiepinimo dėlei tu
rėtų ne įtik sekti šituos vokie
čių pasišovimus lįsti į svetimą 
teritorija, bet turėtų panagri
nėti, kiek vokiečių šitos preten
zijos yra rimtai pagrįstos. Čia 
darbo butų ne tik publicistams, 
bet įvairių šakų mokovams. O 
vienok nemėginama bent kiek 
pagrindiniai j tūps klausimus į- 
sigilinti ii’ juos, panagrinėti.

Neturiu jokių pretenzijų čia 
kas nors tuo klausimu išsema- 
mai pasakyti, o tik tarti kele
tas minčių ir tai neilgo dienraš
čio straipsnio rėmuose.

O noriu pasisakyti , dėl to, 
kad vienas užsienio lietuvis, at
vykęs iš Š. Amerikos, lyg ir 
paabejojo ar yra reikalo Lietu
vai net kultūriniai su vokiečiais 
kovoti. Girdi, nelygi kova. Bet 
apie tai vėliau.

Vokiečiai reikšdami pretenzi
jų j svetimas teritorijas ir no
rėdami ta mintimi prijaukinti 
kitus, pradeda Įrodinėti, kur jų 
esą kultūros įtakos ir kur jų 
iš viso yra’ sukurta kitoms tau
toms kultūra. Na, o jei sykį y- 
ra užsilikę vokiečių kultūros pa
dariniai, tai reiškia, kad tas 
kraštas vėl gali būti vokiečių 
valdytinas. Bendrai, jei kalbėti 
dėl kultūros, tai ji pasilikusi 
aukšto laipsnio tampa tarptau
tinė, kitaip tarus žmoniška, vi
siems vienoda ir visiems priim
tina, tik pas atskiras tautas, ar 
paskirose valstybėse ta kultūra 
pasilieka dėl to 
kai susidėjusių 
kybių, dėl tam 
nių, gyvenimo
tautos savitumų atmiežta' tam 
tikrais savitumais, kas tik paį
vairina, bet nemažina kultūros 
laipsnį.

Tiesa, kai kuriose žemėse, o 
pirmoje eilėje Baltijos valstybė
se, jaučiama didelė buvusi vo
kiečių kultūros įtaka. Ją paste-

besime miestų statyboje, kai 
kuriuose žmonių papročiuose ir 
užtikrime bekalbančių vokiškai, 
šiokios vokiečių įtakos rasime 
lenkuose, pas ukrainiečius, če
kuose ir dar daug kur kitur.

Tai ankstyvos istorijos pada
riniai. Tai katalikų bažnyčios 
nuopelną. Katalikų bažnyčia 
pavidale visokių kryžiuočių, ka
lavijuočių nešdama neva krikš
čionių mokslų samdė daugiau
sia germanus, ir šie tas tautas 
nukariavę vergė jas ir primetė 
joms kai kuriuos savo papro
čius, o kaip kur net kalbą. Sa
kysime, Prūsų Lietuvoje pavy
ko jiems didesniam gyventojų 
skaičiui įbrukti ir savo kalbą. 
Bet ne dėl to, kad ta jų kalba 
butų buvusi kultūringesnė, ar
ba geresnė, bet tik dėl to, kad 
tą kalbą' išmokusiems buvo tei
kiamos visokios materialčs leng
vatos. Bet gi šitas kai kurių, 
germanų papročių užsilikimas 
ir prigijimas dar suvis negali 
būti pažymiu, kad tuo metu jie 
butų buvę už nugalėtas tautas 
žymiai kultūringesni ir kad ger
manai joms butų suteikę aukš
tesnį apšvietimo laipsnį. Dabar 
jau netenka abejoti, kad kry
žiuočių karų metu lietuvių pa
dermės tautos, sakysime žemes 
ūkyje, buvo kur kas aukštesnį 
civilizacijos laipsnį pasiekusios, 
negu germanų padermės tautos.

štai lauko apdirbimo įrankių 
sąvokas daug k^s anuomet iš 
germanų ir kitų tautų pasiėmė 
iš lietuvių, štai pas suomius, es
tus iki, šių dienų daug kas iš 
tų žemės apdirbimo įrankių lie
tuviškai vadinami, nors kitaip 
kirčiuojamu. Na, paimsim žodį,, 
kad ir kirvis, žagrė, akėčios ir 
taip toliau. O jei tos tautos pa
sisavino tuos žodžius, tai reiš
kia, jos tų įrankių neturėjo, jei 
ir turėjo, tai jie turėjo būti 
prastesni, ne taip tobulus. Juk 
štai' ir šiandien mes daug turi
me visame pasaulyje bendrų 
džių, kurie visose kalbose 
/eik vienodai ištariami, ir 
sąvoka viena* ir ta pati. Na,
kim žodį “auto,” “aeroplanas”) 
ir taip toliau, šitie žodžiai at
ėjo pas mus iš tų tautų, kurie1 
šituos civilizacijos padargus pa
gamino.

Bet tiek to. Sakysime, kad 
vokiečiai palikę savo kultūros 
pėdsakus turi tuose kraštuose, 
kurių nors nuopelnų. Bet gi, ar’ 
tik vieni vokiečiai daro ir darė 
kitoms tautoms įtakos?

Dar šimtas metų nėra, kaip 
• praslinko Europoje įsigalėjusi 

visur prancūzų įtaka. Prancu-
1 ziškai kalbėti dar ir dabar Eu

ropoje skaitosi gero tono požy
miu. O juk buvo laikas, kuomet 
vokiečių visas • aukštesnysis luo
mas tarp savęs tik prancūziš
kai kalbėjosi, neš vokiškai kai-, 
bėti skaitėsi mažo paauklėjimo 
požymiu! Ir dabai’ vokiečiai dar 
nėra visiškai nusikratę prancū
zų įtakos, bet iš čia prancūzai 
nedaro išvados, kad ten, kur y- 
ra jų kultūros įtaka, kad jie 
privalo tuės kraštus nukariauti, 
jau vien tik dėl to, kad-yra už
silikę prancūzų tautos įtakos.’

O štai imkim ispanus, portu
galus. Šitų tautų kalba vartoja
ma visoje beveik be išimties 
Pietų Amerikoje. Dar daugiau, 
—kadaise tuos kraštus tos tau
tos valdė. Tikrai butų daugiau, 
negu juokinga', jėi dabar ispa
nai ir portugalai pareikalautų 
jiems tuos kraštus grąžinti jau 
vien tik dėl to, kad jų kalba 
tenai yra užsilikusi.

O ką jau bekalbėti apie ang
lus, kurių kalba kalba visa 
šiaurės Amerika! Ir ar tik Šiau
rės Amerika! štai vokiečiai de- 

. dasi skiną visam pasauliui kul- 

. turų, o yra įvedę į savo viduii- 
nes mokyklas anglų kalbų pri-

zo-

jų 
im-

krašto sa votis- 
istorijos aplin- 
tikrų ekonomi-

sąlygų ir dėl

Lietuvos Nepriklau 
somybė Progra- 

muose
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

rikalų — nuomonę. Tos kny
gutes pabaigoj sako, kad “di-

macijos Biuro pečių” uždėjo , 
“•Politiškasis Amerikos Lietu
vių Seimas”. Tas seimas įvy
ko Chicagoj rugsėjo 21-22 d., 
1914 m., taigi jau pasauliniam 
karui prasidėjus.

Karo laiku gimė Lietuvos 
nepriklausomybės idėja ir pa
galios, nutarimas. Bet tas gi
mimas išpradžios vyko okupa
cinės kaizerio vyriausybės no
ru ir vargiai kiek prisidėjo lie
tuvių partijų programai. 
Vėliaus prie visiškos nepri
klausomybės paskelbimo tai ir 
tie programai atgijo ir lošė 
savo rolę — atgijo fyerit tūlų 
veikėjų galvose. Bet ilgų — 
ilgų metų troškimas laisvos 
demokratinės respublikos įvy
ko neilgam.

Dabar Lietuvą valdo viena 
pavergėjų ir naudotojų parti
ja. Lietuvių tauta nėra lais-

valomu dalyku. O juk per 
bų skiepijami ir tos tautos 
pročiai. <

Iš čia butų labai neišmintin
ga daryti išvadų, kad analai 
privalo vokiečiui tvarkyti, nes 
jie be anglų kultūros ..įtakos ne
gali apsieiti. O vokiečiuose tik
rai labai giliai jaučiasi visame 
anglų įtaka. Geras vokietis vi
same stengiasi kopijuoti rimtą 
Britų imperijos anglų.

Todėl, vokiečių samprotavi
mai, kad tuose kraštuose, kur 
tik esama užsilikusios jų kultū
ros pėdsakai, reiktų tuos kraš
tus vėl atiduoti ar pavesti vo
kiečių įtakai arba net jiems 
atiduoti juos valdyti, yra tik
rai tilt šiaudais pagrįsti. Bet 
turėkite galvoje, kad Vokie
čiuose rimti mokslininkai at
sidėję sek te seka, renka ap
sčiai medžiagų ir rašo ilgas stu
dijas, kur vokiečių kultūros 
įtakos esama. Tai ne pavienių 
profesorių darbas, bet jų dešim
timis šita neva' mokslo sritimi 
yra užimti ir laiks nuo laiko 
daro rimtus mokslo pranešimus. 
O jau paskui iš šitų pranešimų 
medžiagos publicistai rašo agi
tacinius straipsnius.* Štai dėl 
Klaipėdos krašto studijų yra 
net įsikūrusį gausiai 'vyriausy
bės šelpiama Vokietijoje drau
gija. ši draugija . leidžia tais 
klausimais literatūrų ir net 
Berlyne ruošia parodas. To dar
bo tikslas įrodyti, kad Klaipė
dos kraštas yra vokiškas, kad 
net čia nuo neatmenamų laikų 
gyventa vokiečių, o lietuviai 
esu tik atėjūnai. Vos spės lie
tuviai Klaipėdos mieste pasista
tyti kokį didesnį namų, štai 
tuoj vokiečių •literatūroje užtik
site straipsnių, kad naujai pa
statytas namas turi daug vo
kiško stiliaus) žymių — išvada* 
lietuviai neturi savos architek- 
turos, o jei jos nėra, — reiš
kia, mažai kultūringa tauta', o 
jei tokia, tai jų dera vokie
čiams valdyti ir sukulturinti!

Nemanykite, kad kas čia ra
šoma, tai juokais rašoma. Tai 
rašo vokiečiai visai rimtoje sa
vo literatūroje, skirtoje ne ei
liniam skaitytojui.
/ Bent kiek keistoka, ‘bet taip 
yra. Tik vokiečių mokslininkai 
savo raštuose visur pabrėžia 
’a’pie vokiškų mokslų. Tuo metu 
kai viso pasaulio mokslininkai 
žino tik vienų visiems bendrų 
mokslų. Beje, paskutiniais me-. 
tais kaip kas iš SSSR moksli
ninkų ir pradeda kalbėti apie 
sovietų mokslų.

Dėl lietuvių architektūros bu
tų galima tiek pa'sakyti, kac 
ne kas kitas kaip vokiečių 
mokslininkai, žinoma prieš ka- 

‘ rų, o ne dabar, įrodinėjo, kad‘ I 
visoje Prūsijoje namų statybo- I 
j e esu daug kas iš architektu- Į 

> ros stiliaus pasisavinta iš lie- I 
tuvių. Net Karaliaučiaus mies-' I 
te visa sena statyba yra nė} 1 

. kas kita, kaip lietuvių stilius! ]
Ar reikia kalbėti ir įrodinėti,. Į 

; kad daug kas iš lietuvių liau
dies dainų yra verstų į vokie
čių kalbų ir jas vokiečiai kaip 
savas dainuoja. Net dabar Prū
sų. Lietuvoje hitlerizmo dvasia | 
negali šitos įtakos išgyvendin-. 
ti ir tos dainos kad ir vokiečių 
kalba plačiai skamba hitleriško 
jaunimo tarpe. O,kas svarbiau
sia, kad tų dainų melodijos li
ko grynai lietuviškos, nors žo
džiai skamba vokiečių kalba.

Tai tiek dėl kitų kultūros įta
kos. Ji buvo neišvengiama anais 
senais- laikais, kūomet neturėta 
moderniško susisiekimo, kuo
met tautos taip, tarp savęs ne
bendravo kaip dabar, tai kų 

i jau čia dabar radio amžiuje 
kalbėti, kuomet Kaune sėdint 
gali ne tik Paryžiaus operos 
klausytis, bet kartais net šiau
rės Amerikos garsai pasiekia 
Lietuvos lygumas.

Vokiečiai norėdami praplėsti 
savo teritoriją skundžiasi, kad 
jiems esą labai ankšta gyventi.

(Bus daugiau)

Firmos, Kurios 
oja Šnipus

Camden, H. E. Nymen, F* C. lių, jjg atvažiavo 6 dieną, sau*

i 1

Daugelis tų šnipų priklauso ir prie unijų; 
valdžios komisija veikų aikštėn 

darbdavių paslaptis
Jungtinių Valstijų senatas 

turi paskyręs komisijų, kuri' 
tyrinėja mušeikų, streiklaužių 
ir, šnipų darbuotę įvairiose pra
monėse. Ta komisija vadinasi 
“Ci vii Liberties Committee” ir 
jos pirmininku yra Wisconsin 
valstijoj senatorius, Robert'La- 
Follette.

Ta komisija iškėlė aikštėn 
faktą, kad daugelis Chicagos 
fihnų naudoja šnipus persekio
jimui savo darbininkų. Dauge
lis tų šnipų dirba dirbtuvėse 
kartu su kitais darbininkais ir 
figūruoja kaipo darbininkai, o 
kiti yra įsirašę net ir į unijas. 
Tie “unijištai” statosi dideliais 
daririnirikų draugais ir dalyvau
ja mitinguose,, bet tuojaū pra
neša bendrovėms visus slaptus

and
Jack-

38 S.

tarimus ir planus, kuriuos dar
bininkai padaro.

t ’ •

Tarp (bendrovių, kurios sam
do šnipus yra sekamos:

Bowman Dairy Company, 
140 West Ontario Street;

Chicago, Burlington 
Quincy Railroad, 547 W. 
son Blvd.;

Inland Steel Company, 
Dearborn Street (ofisas);

Reliance Manufacturing Com- 
;pany, 212 West Monroe Street;!

Scotch Woolen Mill, 815 W. 
Adams Street.

Yra ir daugelis kitų bendro
vių, kurios samdo šnipus, bet 
prie jų komisija <dar nepriėjo. '

“Darbininkais” apsimetę auk
ščiau suminėtose dirbtuvėse 
šnipinėja sekami šnipai: J. O.i

Pennington, G. C. Backard, A.i 
Molntosh, R. D. Aldrich, P. A. 
Buehner, C. O. Carlson, E. R. 
Kessler, E. J. Weiss, J. W. 
Behlmeier, J. W. Aittama, G/ 
D. Robinson, C. E. Čorkins, H.’ 
G. Everding, E. E. Hočks, H. 
Stewa*rd, C. A. Rhole.

šitie šnipai priklauso Pinker-, 
ton International Detective 
Ągency, kuri yra stambiausia, 
industrinių šnipų ir streiklau
žių organizacija Amerikoje.’ 
Dabar prieš komisijų liudija' 
jos (pirmininkas, Robert Pin- 
kerton.

Kaip plačiai šnipų naudoj k 
mas pramonėje yra praplitęs, 
parodo ir tas fakta's, kad per 
pereitus metus šnipų užlaiky
mui viena tik General Motor$ 
bendrovė išleido suvirs $420,-. 
000. Tai tik šnipams, o General' 
Motors užlaiko daug savo mu- 
šeikų-“policijos” ir leidžia daug 
pinigų prieš-unijinei propa'gan-: 
dai. .

i

Iš Lietuvos padangės 
žinutės

šio pas mano ponus. Aš tuo 
laiku pas juos tebebuvau, šitas 
mntrolis buvo labai įsigėręs; 
mudu paskirtų valandų ėjome 
karvių milžti.

Jis j kontrolės knygų rašė 
kiek pieno kiekviena karvė duo
da. Pasvėrė ir sako, kad ketu
ri kilogramai ir du šimtai gra
nų, o kai reikia suskaitą su
vesti, tai iš.viso kitaip užrašė. 
Aš pastebėjau tokių klaidų 
jam, tai ką tik negavau muštu 
Kilo didelis nesusipratimas. Jis 
nubėgo mane ponams skųsti,, o 
jie, matydami, kad jis klysta, 
juomi labai -užsigavo ir j j pa
žemino. O aš tiek buvau supy
kusi, kad* pasakiau nei šiaip, 
nei taip ir nuvariau gulti; dar 
pareiškiau: kai išsimiegosi, tai 
viskas bus gerai. Kada jis išsi
miegojo, tai labai atsiprašė.”

t

Aš pridursiu nuo savęs: Lie
tuvoj ūkininkai moka stiprų 
alų padaryti. Ir kuomet kokie 
valdininkėliai bei tarnautojai 
pasisuka kaime ir ūkininkai 
juos pavaišina, gerai, tai valdi
ninkai ir kontrolę praranda, 
sykiu ir galvų su kojomis.

RETAS KARAS, RETAS IR ŠOFERIS Viena gruzdietė tarnaitė ši
taip rašo: ,

“Dabar, Lietuvai kulturejant, 
pas kulituringesnius ūkininkus 
yra kontroliuojami gyvuliai, la
biausia raguočiai.' Per mėnesį: 
vienų sykį, kai melžia’ karves, 
kontrolis ir stovi šalia,, kad 
švariai pamilžtum.
t. Kada žmogus gyvena blaivu 
protu, -tai, žinoma, viskas gerai,, 
bet kada gauna svaiginančių’ 
gėralų, tai tuo kartu ir prie
žasčių atsiranda, čia pasisaky
siu kaip man ’buvo su kontro-

3IU5K1TFER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėse 
lajp pataria Lietuvos bankar

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

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Mrs. Ethel Miller, automobiliaus savininkė, kurio numeris 
1000,000, priima raktus iš prekybos vice-prezidento H. G. Moock 
nuo karo, kurio -numeriŠ 2000,000. Mrs..Miller 1934 metais pri
statė į Detroitą pirmąjį Plymouth katą įmainyti, o dabar, .ne
praėjus nė metams, maino kitų ir kas keista, kad jai pasitaiko 
toks nepaprastas numeris. Tas parodo, kad antras milionas ben
drovei, pasisekė pabudavoiti trumpiau, negu per metus laiko, kai* 
pirmąjį statė nuo įsikūrimo.

. špne stovį Chrysler Motors iš Californijos prekybos sky
riaus vedėjas Verne Orr. į

• • ■ I ■ . . ’ • I . . :

Vasario išpardavimas
Dabar yra geriausias laikas pirkti rakandus, pečius, 

lovas, radios, elektrikinės ledaunės. 4 pėdų ledaunės 
vertės $140:00 už ........................................  $65 00

49^50
14.50

10 tūbų General Motor Radios

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
, ' ' ■ ‘ *' ’ . ■ ‘ • f ' : .

■ • 7 • s

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ Bes jie žino, kad >tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų. \

Urmo (Wholesale) kainomis pri-1 
v stato į alines ir kitas įstaigas. Vi-: 
.suomet, kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą. į

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

L. M.ANORKUS 
Res. HEMLOCK >6240

ATYDA
ANGLYS

DABAR, kai žiema 
jau- ištiktųjų pribu
ko, tai kaip tik ir 
pats laikas yra var
toti geriausias an-

O kad būti tikrai 
patenkintu d'žsi^a- 
kykte kuro pas 

DEARBORN 
COAL 

CORPORATION
Priimame ir išpildonie anglių bei koksų 
užsakymus dėl tų, kurie yra ant pašalpos 
listo (Relief). Reikia tik parodyti 
(Relief); jgaliavimą iš Chicago Relief 

Administration.

DYLERIAI PATIRS, KAD JIEMS DIRBTI SU ŠIUO YARDU YRA 
N A U D A.

Dearborn Coal Corporation
2426 So. Halsted St.

Telefonas CALUMET 6681

COAL

Gražus didelės mieros • Cedar Ghest verti $32.00

”........ -. -......... —. - *17.50

Setai tverti $28:00

-r 13.50
2 Šmotų Mohair Setai verti $100.00 po— *55.00

šmotų Valgomo Kambario

Tel. Boulevard 7010—7011

Budrik’s FurnitureMart
BUDRIKO PROGRAMAS:

WCFL 970 K., Nedėlioję nuo 7 iki & vai. vak.
WAA_F 920 K., Panedėlitne ir Penktadieniais 3:30 po pietų, 
WHFC 1420 K., Ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. va k.
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA
't

Fraternalė organi
zacija

Kadangi biblistai skelbia, jog 
svietui jau artinasi galas, tad 
sprečytis ir sporytis vienam su 
kitu neužsimoka. Kodėl negalė
tume pasirodyti broliški bent 
prieš smertj? Todėl mes ir su
manėme įsteigti Narodną ščes- 
lyvos Smerties Fraternalę Or
ganizaciją. Ypatingai dėl vienos 
tautos žmonių. Sakome: “Suva
rysime socialistus, bolševikus, 
sklokininkus, fašistus, sandarje- 
čiuš, katalikus, bedievius, pirm
eivius ir atžagareivius į vieną 
sosaidę ir tegul jie mylisi ir bu
čiuojasi, kol reikės visiems po
mirtines išmokėti.”

O kada mes ką pasakome, tai 
ir padarome. Tokiu budu ir į- 
sikurė fraternalė organizacija, 
kurios jubiliejų ketiname ne
trukus -švęsti.

Fratematė organizacijai—tai 
ne katinų ir šunų sueiga, o 
broliškos, meilės dalykas. Apie 
ją rašyti ir kalbėti reikia su 
dideliu pavožnumu. Broliai ir 
seserys įsisteigia kuopas ir iš
sirenka načalstvą. Pašenavoti 
delegatai suvažiuoja i seimus 
ir broliškoj nuotaikoj išriša ir 
suriša klausimus, taipgi išren
ka gerbiamus viršininkus. Vis
kas eina kaip iš pypkės. Visas 
politikas išmetame per langus, 
nors tūlos jų da‘ čia ir taip iš
mintingos butų. Politikai lai pe
šasi kur nors kitur, tik jau ne 
fraternalė j organizacijoj, čia 
reikalinga taika ir broliška' mei
lė.

Ir musų fraternalė orgąniza- 
cija gyvuoja pusėtinai gerai. 
Pasitaiko, kad dvi seserys įkim
ba viena kitai j plaukus ir ap
daužo šlonkus. Pasitaiko, kad 
vienas brolis išvadina kitą žu- 
liku, vagimi ir biauriausiu su
tvėrimu sviete. -Pasitaiko, kad 
sriovinės frakcijos kovoja šlykš
čiausiu budu viena prieš kitą. 
Viena frakcija stato savus kan
didatus į viršininkus, kita gi 
irgi savus. Ir priešingos frak-

vijiko lYčUlUlUcvLcll SJIltJlZilclIIllj 

purvinami^ paškudijami. Fra- 
ternalėse organizacijose šitokie 
dalykai buvo ir bus. Mat, na
riai yra baisiai susirūpinę vie^ 
nas kito gerove; Jie pešasi iš 
broliškos ‘ meilės.

Padaužos, yra apžiūrėję visą 
svietą ir gali šit ką pranešti: 
Nepažįstami žmonės ne tik ne- 
siginčyja, nesikolioja ir nesimu
ša, o mandagiai vienas pro ki
tą praeina, ' pravažiuoja arba 
prajoja ir net vienas kito ne
iškalbina, 
žmogus tave 
kalbėti, tai 
kad jis tavo 
per makaulę 
moteris, tai 
gali padaryti.
broliai, seserys, tetos, dėdės ir 
kiti giminės daugiausiai tarp 
savęs ergeliojasi ir mušasi. Ir 
aplamai, juo labiau žmonės su
sipažįsta,, susidraugauja, bend
rų reikalų turi, tuo labiau jie 
vienas į kito biznį kišasi, pyks
tasi jr kritikuoja’si. Iš to pasi
darė ir mums maždaug aišku* 
kad juo daugiau sufraternizuo- 
sime brolius ir seseris lietuvius, 
tuo labiau jie pešis. Ir šitos 
peštynės gali' priartinti svieto 
galą anksčiau, negu biblistai 
skelbia.

—Fraternalizmo Biuras.

Kada nepažįstamas 
sustabdo ir ima 

jau gali suprasti, 
kišeniUs iškratys, 
skels, o jeigu esi 
ir kitokių zbitkų 

Tėvai, motinos,

Hitleris žydų kalboj
Hitleris yra parašęs knygą 

“Mein Kariipf.” Tai hitlerizmo 
teorija kovai prieš žydus ir vi
sus kitus, kurjubs jis vadina

gą išversti į žydų kalbą ir pa
skleisti visą teoriją, kad suagi
tuoti juos būti na'cių šalinin
kais. " '

Ji jau tapo išversta į arabų 
kalbą ir yra platinama tarp 
morokiečių arba maurų, kurie 
padeda Ispanijos sukilėliams 
prieš, valdžią kariauti. Morokie- 
čiai, kaip ir žydai, yra semitų 
kilmės.

Iki šiol buvo kalbama, kad 
tik japonai juoko nesupranta. 
Vokiečiai juos pralenkė.

“Lietuvos Ūkiniu- 
kas” 30-metinis 

jubiliejus
. 1 >

“Lietuvos Ūkininko” draugi
ja iškilmingai minėjo West 
Side Hali 30 metines sukaktu
ves. Taip, aš buvau, aš mačiau, 
aš savomis ausimis klausiai vi
są programo eigą.

Aiškiai buvo numatoma, kad 
iš rengėjų pusės dėta širdinga 
pastanga išpildymui programo 
ir prograhias tikrai išėjo gerai. 
O jei paimsime domėn,, kad pil
dė* programą ne profesionalai

balso pasiklausyti. „ Teisybė, 
sunku suvaldyti publiką', kai 
svetainė kimšte prikimšta žmo
nių. Nors tvarkos dabotojai iš 
širdies stengėsi tvarką palaiky
ti, visgi tyla laike dainavimo 
nebuvo tokia', kokia butų bu
vus, jei dainininkė butų daina
vus programo pradžioj.

. Vienok imant domėn visą ap
linkumą, turiu pasakytų kad 
puikiai pasisekė “Lietuvos Ūki
ninko” draugi j os ‘iškilmės.

“Lietuvos Ūkininko” draugi
ja' padarė ką tokio nepaprasto 
savo programoje. Draugija su-

Vlv> CllllCį AAVJ j^zXvZxvžOAwAXCVlCVI. «

menininkai, tai su pasididžiavi- visuomenės žiniai trumpą

“akvariume”. Buvo 
rodosi,

peržvalgą — istorinę peržvalgą 
savo 30 metų darbuotės. \ Tai 
pirmas gražus ir sėkmingas pa- 
vydys, ir už tai redaktorė pro
gramo užsitarnauja širdingo 
ačiū. Sužinojau, kad- programą 
suredagavo studentė De Paul 
universiteto žurnalistikos sky
riaus p-lė Jėva Lukošiūtė. Tai 

\ ' ;

rnu galima pasakyti: labai ge
rai!

Po vaidinimo buvo šokiai, 
čia jau aiškiai žiūrėtojai mate, 
kad šokikės yra parengtos nuo 
mokyklos suolo. Grakščios, pui
kios eisenos estradoj kaip žu
vytės laisvai po vandenį plau
kiojo savo
ir akrobatė šokikė 
kad ji bekaulė mergaitė, j vi
sas puses kūno dalis lanksto — 
buvo kuo stebėtis ir gėrėtis.'

Beje, estradoj pasirodė dai
nininkė solo; gaila, kad bai
giant programą ji dąinavo. 
Gražus melodingas balsas, ge
rai išlavintas ir matomai leng
vai valdomas. Publika jau buvo 
pavargus, be pertraukos sėdė-' 
dama suvirš tris valandas, ne
rimavo — ta's didžiai trukdė ir 

. sunkino ne tik dainininkei, bet 
ir norinčiai pasiklausyti publi
kai. Ir man darėsi pikta ant 
publikos ir gaila dainininkes, o 
čia norisi jos švelno, melodingo

Šestadiėniš, vasar. 13, 1931

Banke. Ji reikalauja, kad 
Sweitzer grąžintų kalbamu; 
pinigus. Kartu su Sweitzerii 
kaltinamas yra First Natione 
bankas. ,

—-......"I' ...  I ' .......... .
'•ii- '' ' f ‘

su Cook County 
Civic Councik) Tolinus nutar
ta rodyti publikai veltui sau
gumo paveikslus, laikas bus 
praneštas vėliaus.

Buvo skaudu, kad dėl grei
to važiavimo automobiliais 69 
gatve tarpe Western ir Cali- 
fornįa 'avė. įvyksta daug ne
laimių. ; .

Valdyba įgaliota reikalauti 
per aldermaną kad miesto val
džia nustatytų važiavimo grei
tumą ta gatye*

Pnąf ChipJKrn Tnil iyva'uti. Apie-8 vai. vakaro ėmė myn drauge si 
U o V iliag ? XllU« svečiai: giminės, drau- Čivic Councilc 
|S,uaiM sgffia iŠ®* »

to. — Indiana Haybor Lietuvių 
Kultūros Draugijos parengimas?

—Moterų klubo veikla.
Leiskite ir man keletą žodžių 

pasakyti apie įvykusį pereitą, 
sekmadienį “Naujienų” koncer
tą. “Naujienos” tikrai turėjo 
puikią ir turtingą programą, —• 
tokių programų retai tepasitai
ko matyti. Visi vaidintojai, dai
nininkai ir šokėjai pasirodė tik
rai šauniai. Jie tiesiog, sužavėjo 
publiką. Vaidinimas buvo tiek 
natūralūs, kad atrodė, jog vai
dintojai gyvente gyvena savo 
roles. Tikrai didelė garbė “Nau
jienoms” už tokį turtingą ir 
gražų parengimą. Ypač malonu 
buvo dar ir tai, kad: programą 
pildė ne svetimtaučiai, o lietu
viai. Tai labai puiku.į

Mums labai patiko daininin
kai, o ypač p-lė Lukas. Mes lin
kime jai ko geriausio pasiseki
mo. Kai rockfordiečiai sudaina- I
vo sveikinimą, tai tiesiog pra
dėjo kutenti jausmus, —- taip 
buvo gražu ir malonu klausytis.

Dabar šiek tiek žinučių iš 
musų veikimo, štai kitą sekma
dienį, vasario 14 d., turėsimo 
labai gražų koncertą, kurį ren
gia Indiana Harbor Lietuvių 
Kultūros Draugija. Būtinai visi 
dalyvaukime tame koncerte, nes 
tokių koncertų pas mus labai 
retai tepasitaiko. Programą: pil
dys “Naujosios Gadynės” cho
ras po Vadovyste Jurgioi Stepo
navičiaus. Be to, dar kalbės Vin- 
cent Ambrose iš Chicagos. Pa
rengimas įvyks Inldiana Harbor 
parapijos svetainėje.

&
O dabar truputį apie musų 

Moterų klubą? kuriam priklau
so eastehieagietės ir harobrie- 
tės. šis klubas* gyvuoją labai, 
gerai ir draugės dirba vienin
gai ir sutartinąjį., štai pereitame 
susirinkime klubas^ paskyrė iš 
iždo $10.00 Raudonajam Kry
žiui, kuris daba'rtiniu laiku rū
pinasi nukentėjusiais dėl po
tvynio žmonėmis. Didelė garbė 
klubietėms už. jų tokį prakilnų 
darbą. Pageidaujama, kad tam 
klubui priklausytų kiek galima 
daugiau moterų,-

Moterų klubas rengia šokius, 
kurie įvyks tuoj/ po Velykų, bū
tent, balandžio 4 d. Parengimui 
numatoma' Indiana Harbor.

Balandžio 11 d. įvyks, klubo 
vakarienė. Visi apylinkės lietu
viai, o taip pat ir chicagiečiai, 
yra kviečiami toje vakarienėje 
dalyvauti. Juo labiau, kad klu
bo surengtos vakarienės visada 
pasižymi savo sėkmingumu. Ti- 
kietai vakarienei visai prieina
mi.

tų — tame skaitliuje ir aš. 
Prasidėjo sveikinimai ir vaišės, 
kurios tęsėsi iki aš, kaipo iš 
kito miesto, turėjau apleisti: 
tai buvo jau apie 3 vai. ryto.

Pastebėjau, kąd tarpe viso
kių dovanų pp. Kvedarąms ar
ba, tikriau pasakius, ponirii 
Kvedarienei nuo vienos May- 
woodo moterų draugijos buvo 
iteikta sidabrinė skrinute su 
*25 naujais sidabriniais dole
riais — tai labai šitokia’ proga 
tinkama dovaną,

Ponai Kvedarai paeina nuo 
Kiedainių, Kauno1 rėdybos ir ap
skričio, pavyzdingi ir maįonųs 
žmonės, jau \ beveik išaūkįėję 
puikiį šeimyną iš ketufių: vie
nas sūnūs, Stanislovas, 23 m. 
ir trys dukteris: Helen 21 m., 
West Lake Hospital nursė, Do- 
rothy 19 m, ir Charlotte 12 m- 
Pp. Kvedarai yra* seni “Naujie
nų” skaitytojai.

Tarpe svečių pastebėjau ir 
naujieniečių, kaip pp. Rajūnus, 
pp> Valantus ir kitus.

Linkėdamas pp. Kvedarams 
sulaukti 50 m. sukaktuvių lai
mingo gyvenimo ir ačiuodamas 

1 ^malonų pavaišihįmą, 'lieku su 
giližKpagarba.

Dėdė B. Vai tekūnas.

Cohen Bros. Rakau 
du Krautuve t '

Kainų nekelė, nors urmo 
kainos ir pakilo

Jei pirkti rakandus, tai pir
ma apsižiūrėk kur pigiau ir 
geriau- Viena iš geriausių vie
tų štai yra, Cohen Bros. Ra
kandų krautuvė. Antrašas: 
1401. So. Halsted gatvė.

Nors urmų kainos ir pakilo, 
bet, ši bendrovė nutarė rakan
dus pardavinėti, senomis kai
nomis dėl to,.?kąd jai nereikia 
samdyti butas ir mokėti nuo
ma, nes namąi savi. Tą ką ji 
turėtų sumokėti už nuomą, ji 
atiduoda pirkėjams, pardavi
nėdami rakąnkus pigiau. Be- 
to> sąlygos .čia lengviausios, 
patarnaviirias sąžiningas ir ne
ima palūkanų. Tą ji darė ir 
tebedaro jau per 40 metų.

Skęlb.
1 T...... 11,111 1 ' '

Marąuette Park

—T. Šakienė. >

Maywood, III.
šeštadieny, vasario 6 d., man 

pasitaikė būti pas pp. Rajūnus 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
reikalais . ant So. 16th avė; ir 
St. Charles Road. Tame pa
čiame pp. Rajunį name turėjo 
įvykti pp. Stanislovo ir Mari- 
jųnos Kvedarų 25 metų ženybL 
nio gyvehimo sukaktuvės, ku
riose ir aš turėjau laimės da

Marųuette Park Lietuvių Pi
liečių Kliubas sekmadieny, 
sausio 31 d., laikė metinį su
sirinkimą Gimimo Panelės 
Švenčiausios parapijos svetai
nėj, ' ‘y

Tarpe svarbesnių reikalų 
buvo šie:. V

vNauja valdyba užėmė vietas 
ir visi pareiškė, kad darbuo
sis širdingai kliubo ir visuo
menės gerovei. 7

Raportas komisijos, kurį lan
kėsi pas pavieto nuosąvybių 
apkainuotoją (assėsor) Clark 
reikale peraugšto apkainavimo 
nuosavybių šioje kolionijoje.

adv. J.

< *. I *

Cicero
Jau keletas metų Čia eina 

gandai apie užsidarymą lietu
vių spulkos, kurios raštinė 
randasi adresu 4917 Wcst 14 
Street.'

Tai sena įstaiga. Ilgus me
tus sekretoriavo jai Leo 
Švėgžda. Vėliau sekretoriaus 
vie,tą užėmė C. Genis. Tiesa 
pasakius, depresija ir nepa
kankamas 
gos vedėjų daug 

Kliubo pildomoji taryba įga-žinonėse sukėlė ir 
liota atstovauti kliųfią apvaikš-išspaudė, 
čiojiinc atidarymo Viešos Pa
talpos (Field House) Mar- 
ųuette Parke, kuris įvyks ko
vo 15 iki 20 d; ‘ Ret iš to kilo 
nemalonus nuotikis: nepasi
tenkinimas vienu kliubo nariu. 
Nors jis yra parko valdyboje, 
bet nieko nepranešė apie bu
siantį apvaikščiojimą, žinoda
mas kiek kliubas pašventė 
darbo ir lėšų tiems pagerini
mams išgauti. Neseniai per 
rinkimus musų politikieriai 
skelbė apie Lietuvių meilę ir 
vienybę. Gaila, kad nekurie 
jų taip greit tą obalsį pamir
šo.

. ' Buvo sumanymas, kurį pa
tiekė vien’as narys, organizuoti 
vien namų savininkų kliubą. 
Likosi atmestas. Nes ta da
rant buttj.'skaldymas spėkų ir 
žaidimas tiesiog į politikierių 
rankas.

Svarba yra ne organizacijų 
skaičiuje, bet jų tvirtume. Rei
kia daugiau vienybės ir tarpu
savio susipratimo, šis kliubas 
rūpinasi visų reikalais, kaip 
namų savininkų, taip ir nuo
mininkų. Kyla taksai, kyla ir 
rendos, tas . liečia visus.

Stiprinkime saVo jėgas tap
dami šio kliubo nariais už ma
žą metinę mokestį 50c. Susi
rinkimai laikomi paskutinį 
sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
parapijos svetainėj.

— F. A-nis, kliubo koresp.
................ . .. -Į , , < , Į —■

depresija ir 
atsargumas įstai- 

sielvartos 
net ašarų

GERE. Naujienų įkaityto
jo* ir įkaitytoji! prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Į LIETUVĄ

jau

RECOMMENDED
F0R40YEARS

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

lai bus man leista viešai pa- 
ačiuoti jai už taip nepaprastai 
suredaguotą programą.

Dr. A. L. Gnaičunas
r ’ • ’

Komisijos pirm
Grish plačiai išdėstė taksų sto
vį. Pasirodė, kad nuosavybės 
yra įkainuotos žemiaus tikros 
vertės, bet taksų norma (rate) 
petaukšta. tieka beveik vie
na išeitis: reikalauti kad val
stijos legislatura įstatymais 
nustatytų taksų normą pagal 
nuosavybės tikrą vertę.

Kliubas tą darbą varys pir-

■ ■ ' ' ■ r ' '

Rakandų kainos kįla. Sensacinis 
atpiginimas kainų pas mus Vasario < 
mėnesio išpardavime. Pirkit nupi
gintomis kairiomis, lengvais išmo

kėjimais. Užganėdinimas garantuotas arba pinigai grąžinami. Atšilankykit ir
’ sužinokit apie musų kainas pirmiausiai.

Central District Fu mitu re Company
JOSEPH JOZAITIS, Mgr.

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

ATYDOS!
■ _________ ' .................... . ' ,

Šiomis dienomis 
kalbama apie sunkią 
padėtį. Ateitis parodys kiek 
teisingi tie gandai. Draugijos 
laiko susirinkimus, tariasi dė- 
liai savo turto, bet ar daug 
tai gelbės, tai kitas klausimas.

— Vietinis,

atvirai

amemkos
UNIJA

^N^itiv^>]i«ru'rrrA
Sweitzeriui vėl tenka 

aiškintis •
Teisėjas La Buy trečiadie

ny įsakė Robertui M. Sweitze- 
riui, per dvidešimtį metų ėju
siam Cook kauntės klerko pa
reigas, priruošti paaiškinimą 
apie likimą $54,458.

United States Fidelity and 
Guaranty Company, apdrau- 
dėja Sweitzcrio kai jis buvo 
klerkas, sako, kad Sweitzer 
išsiėmęs $54,458 kaip nuošim
čius ant visuomenės pinigų 
depozituotų First? National 
— ' 1 . ........!l" ’’ .——.n

Nuolatinis susisiekimas • 
NeW York—Klaipėda 

Per Gothenburgą, Švedija 
POTOGI, GREITA KELION 

' PIGIOS LAIVAKORTĖS 
Išplaukimai laivų iš New Yorki 

DROTTNINČHOLM ..... . Kovo
GRIPSHOLM .................. Kovo
DROTTNINGHOLM .........  Bal.
Platesnes žinias apie kelionę teik 
nėmokamaį ir, parduoda laivakort 
visi autorizuoti laivakorčių agent 
ir visi Švedų Amerikos Linijos sk 
riai.

SWEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Avė., and 4, W. 51st S 
Rockefeller Center, New York Ci 
Chicago, III., 181 N. Michigan A\ 
Boston, Mass. 154 Boylston Stre 
Detroit, Mich., 107 Clifford Stre

Budinki) 'Savininkų Atydai!

TELEFONUOKIT

Jei jums reikia kas taisyti 
arba permodeliuoti su vė
liausiais pagerinimais —

HAYmarket 3922
musų patyręs budavotojas jus aplankys už tai jums nieko neskai
tant.. Jis išaiškins jums kaip jus galite pataisyti arba permode- 
liuoti savo, namą pagal FHA lengvą išmokėjimo planą.
Pagal susitarimą,, nuo .1. iki 3 metų, dirbame viską kas budinke 
reikalinga, ■ / Turime didį planų pasirinkimą pastatymui gražių ir 

geriausių vasarnamių už pigiausias kainas. 
Dabar, kai tik tikrasis laikas budavoti —

'e n|| (H Į nics budavojame net už 150 mylių nuo
BH (II ==jj=~ | Chicagos — specializuojames namų staty-

= lEl-^=n |ja per vjsą metą — finansavimą sutvar- 
U t . k<ųne nuo 5 iki 20 metu išmokėjimui.

JA'!——i Dykai planai ir apskaičiavimai.

Kasdien Atdara nuo *9:00' iki 6:00 p. p. Sekmadieniais nuo 
10:00 iki 8:00 

KREIPKITĖS, RAŠYKIT
po pietų. 
AR TCLEFONUOKIT

ALL STATE BUILDERS
2400 W.,Madi«on St Tel. HAYmarket 3022

v KAMBARYS 402

Banke Pinigus Laikyti
Tūkstantį Sykiij Saugiau, Negu Namie

Taip Sako

JONAS BRENZA, Prezidentas
I ■ ’ . • Miš ’ • a i* .............. > %

Metropolitan State Bank
Narys Federal Deposit InS' Corp.

2201 West Cermak Rd.,
Kiekvieno asmens pinigai apsaugoti iki $5,000.00.

" • Chicago.

F. BULAW pas
PARDAVINĖJA

Buick ir
Pontiac

AUTOMOBILIUS 
įstaigoj

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

D

F. BULAW

KURAITI!
NORĖDAMI PIRKTI

Naują arba mainyti seną

automobilį, kreipkitės

F. BULAW
MILDA AUTO SALES

806 West 31 st Street
Tel. VICTORY 1696




