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Šiandie Lietuvos Nepriklausomybes Sukaktu ves
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Apvaikščiojimas Įvyks Šįvakar 
Lietuvių Auditorijoj
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Šiandie sukanką lygiai 19 metų nuo Lie
tuvos Nepriklausomybės paskelbimo

pati Lietuva 
kariuomenės 
Lietuva šii.’o 

paskelbimu

šiandie silkanka lygiai 19 
metų, kai Vilniuje susirinkusi 
Lietuvos Taryba vasario 16 d., 
1918 m. priėmė Lietuvos Ne
priklausomybės deklaraciją ir 
paskelbė atstatymą Nepriklau
somos Lietuvos (ji telpa kitoj' 
šio pusi, vietoj).

Tuo laiku dar tebesiautė pa
saulinis karas ir 
buvo Vokietijos 
okupuota. Tad ir 
nepriklausomybes
saVO Nepriklausomybės dar ne
atgavo. Vokiečiai dagi ir pa
čios žinios apie Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimą ne
leido pranešti .pasauliai. Leido 
tai padaryti daug vėliau, pa
taisydami šią i Nepriklausomy
bės Deklaraciją taip, kad nors 
Lietuva ir pasiskelbia nepri
klausoma valstybe, bet ji pa
silieka amžinais ryšiais- Susi
jungusi. su VokiėftfČfe “Imperi
ja.

Lietu’/a galutinai pasiHUtiSa- 
vo tik pasibaigus pasauliniam 
karui ir Vokietijos kariuome
nei pasitraukus iš Lietuvos. 
Bet ir tada dar Lietuvai teko 
sunkiai ..kovoti ,už . išlaikymą 
Nepriklausomos Lietuvos, nes 
teko kariauti ir su įsibriovu-

i siais į Lietuvą Rusijos bSlše- 
vikais, ir su baltagvardiečiais 
bermontininkais, ir, pagalios, 
su lenkais. Pastarieji dar ir 
dabar tebelaiko Lietuvos sosti
nę Vilnių ir didelį Vilniaus 
kraštą, kur lietuviai yra vi
saip lenkų spaudžiami ir per
sekiojami.
š/vakar Lietuvos Nepriklauso

mybės iškilmes Lietuvių 
Auditorijoj

Kaip kitais metais, taip ir 
šiandie Chicagos lietuviai pa
minės . Lietuvos ' Nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktuves 
didejėmis iškilmėmis Lietuvių 
Auditorijoj. Tose iškilmėse da
lyvaus net keturi chorai ir ge
niausi kalbėtojai. Iškilmės yra 
ruošiamos Amerikos Lietuvių 
Kongreso Chicagos* skyriaus. 
Pradžia 7 vai. vakare. įžanga 
nemokama. Visi kviečiami j 
šias dideles Nepriklatisdmybės- 
iškilmes atsilankyti. 
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Paminės per Radio.
Susivienijimas Lietuvių A- 

merįkoje paminės Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuves per 
radio šiandie vakare iš WGES 
stoties, 7:40 vai. vakare.
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Lietuvos Nept-iklausomybes 
Paskelbimo Aktas

n i i>į4iii i liiluH.į ............ , I, iii

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos at
stovybe, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo ’ 
teise ir lietuvių Viliiiaus konferencijos nutarimu rugsė
jo mėn. 18-23 d., 1917 metais, SKELBIA ATSTATAN
TI NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVOS VALSTYBĘ SU 
SOSTINE VILNIUJE ir tę valstybę atskirianti nuo vi- 
sų valstybinių ryšių, k^rie yra buvę su kitomis tauto- 
mis. j

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad LIETU- 
VOS VALSTYBĖS PAMATUS IR JOS SANTIKIUS 
SU KITOMIS VALSTYBĖMIS PRIVALO 
NAl NUSTATYT! SEIMAS, demokratiniu 

, jos gyventojų išrinktas; į
Vilnius, vasario 16 d., 1918 m.
LIETUVOS TARYBOS NARIAI:

Dr. J. Basįtnavičius, K. Bizauskas, M. Bir
žiška, S. Banaitis, P. Dovydaitis, St. Kai
rys, P. Klimas, D. Malinauskas, V. Miro
nas, St. Narutavičius, A. Petraitis, Dr. J. 
Šaulys, K. šaulys, J. šernas, A. Stulgins- 
kas, A. Siiietona, J. Smilgevičius, J. Stau
gaitis, J. Vailokaitis, J. Vileišis.

GALUTI- 
budu visų

i.,
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Vokietijos katalikų 
ir nacių kivirčiai 

didėja

didelio sąjud

m. konkorda-

Francija Įspėja 
Italiją

Francija nepakęs “atviros invazijos” Ispa 
nijos. Sukilėlių lėktuvas bombardavo 

Anglijos karo laivus.
PARYŽIUS, vas. 15. Pre- 

įhieras Blum šiandie įspėjo 
Italiją, kad Franci ja nepakęs 
“atviros invazijos” Ispanijos.

Pasak informuotų šaltinių, 
premierasx tai pareiškęs Itali
jos ambasadoriui Cerruti, su 
kuriuo turėjo ilgą pasitarimą. 
Blum taipjau pareiškęs, kad 
Italijos karo laivo išsodinimas 
arti Malagos Italijos 
buvo atviras Italijos 
neutraliteto sutarties.

Internacionalinėmis
buvo išsodinta mažiausia 12,- 
000 Italijos kareivių, kurie tuo- 
jaus buvo pasiųsti padėti su
kilėliams paimti Malagą.

Šis Franci jos įspėjimas Ita
lijai buvo padarytas Francijos 
laivynui stovint Frakcijos Mo-

kareiviu*• •

žiniomis

r

tų leisti prižiūrėti jos sienas, 
tai Francija pareikalausianti 
paskelbti Portugalijos pakraš
čių blokadą, kad užkirsti gin
klų pristatymą sukilėliams per 
Portugaliją.

Kartu tyriamas sistemai iš- 
kas bėgimas iš Francijos sve
timšalių legiono ir dezertirų 
dcjimasis prie sukilėlių. Išro
do, kad tas bėgimas yra orga
nizuotas, vedamas vokiečių.

Premieras Blum kalbėdamas 
socialistų nacionalei tarybai 
pareiškė, kad Francija nepa
kęs atviros intervencijos Ispa
nijoje* ir reikalavo kontroliuo
ti visą Ispanijos pakraštį. Ta
ryba užgyrė tokį premjero nu
sistatymą ir pareiškė, kad neu
traliteto politika nenusisekė 

(“dėlei niekuriu valstybių nu-

žia Sukilėlių prie 
Valencijos kelio

—--------- -—\

Sukilėliai keliose Vietose ban
dė perkirsti svarbų Madri
du! kelią, bet liko atmušti.
Bombardavo Valenciją ' i^f >
Barceloną.

&&&&&? '7.-»-•. ■ •. ■ v t *• *• V'.- 'Anglijos karo'' laivai, betšū
viai jų hėpakliudė. ,

Tai buvo jau’ antras karo 
•laivo bombardavimas Valenci
jos, 'kuri taipjau buvo bombar
duojama ir iš oro.

paštą per Atlantiko 
vandenyna

F

BERLYNAS, vas. 15. — Ne
žiūrint Vokietijos katalikų vy- 

, skupų ir kardinolų pataikavi
mo naciams ir jų prižadėtos 
naciams paramos jų kovoje su 
“komunizmu”, t katalikų ir na
cių vienybė nesilipdo. Atpenč, 
katalikų bažnyčios kova su 
naciais dar labiau aštrėja.

išį .sekmadienį Muencheno 
arcivyskupas kardinolas Faul- 
haber per savo pirmą pamok
slą po sugryžimo iš Rymo at
virai pasmerkė nacius už pa- 
kartotiną laužymą konkordato 
su Vatikanu. Jis prigrūmojo 
konkordatą nutraukti, nuo ko 
Vokietija daugiau nukentė- 
sianti, negu bažnyčia. Kardino* 
lo kalba buvo gana aštri, net 
nematanti išganymo bažnyčiai 
ir konkordate.

Vokietijos laikraščiai nė žo
džiu neužsiminė apie šią kar
dinolo kalbą, bet Bavarijoje ji

vis tiek padarė 
Žio.

(Einant 1933 
tu bažnyčia prižada nesikišti
į politikų, o naęiai prižada ne
trukdyti nepolitinio bažnyčios 
veikimo). (

75,000 darbininkų 
sugryžo j General 
Motors dirbtuves

DETROIT, Mich., vas. 15.— 
Šiandie į General Motors dirb
tuves sugryžo apie 75,000 dar-’ 
bininkų. 

* t

Sugryžo darbininkai ir An- 
derson, Ind., kur yra paskelb
tas karo stovis dėlei ištikusio 
susirėmimo tarp darbininkų ir 
mušeikų. Ten dabar yra ramu, 
bet karo stovis, nežiūrint dar
bininkų protestų, tęsiamas. Tik 
darbininkams užprotestavus 
prezidentui Roosevėltui, karo 
stovis 
unijai 
mus.

liko pakeistas tiek, kad 
leista laikyti susirinki-

o o n rs rTLOtate

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

Galbūt sniegas ar lietus; šal
čiau..

Vakar 2 vai. po piet 'tempe
ratūra Chicagoje buvo 33°.

Saulė teka 6:46, leidžiasi 
1 5:23.

BERLYNAS, vas. 15.—Pats 
Hitleris įsimaišė į einančius 
'protestonų bažnyčioje ginčus 
ir įsakė prisiruošti prie rinki
mo generalinio sinodo, kuris 
paruoš bažnyčiai naują konsti
tuciją. Tai buyo pirmas Hitle
rio įsimaišymas į ginčus pro
testonų bažnyčioje, kurie eina 
nuo pat nacių įsigalėjimo, nes 
didesnė dalis atsisakė pripa
žinti nacių kontrolę bažnyčios 
ir nuo nacių valdomų 
tonų atsimetė.

protes

MADRIDAS, vas. 15. — Pe
reitą savaitę sukilėliai visomis 
jėgomis puolė Madrido-Valen- 
cijoš kelią prie Arganda tilto, 
10 m. nuo Madrido. Vakar gi 
sukilėliai bandė pulti tą patį 
taip Madridui svarbų kelią kie
toje vietoje — prie Morą ta, už 
kelių mylių į pietus nuo Ar
ganda.

iBet sukilėliai' liko atmušti ir 
jie prarado daug kareivių, gin
klų ir amunicijos. Sukilėliai li
ko sulaikyti ir kitoj pavojingoj 
vietoj.

Valencijos kelias yra gerai 
lojalistų 'saugomas ir sukilė
liams niekur nepasisekė prie 
jo prieiti. Lojalistai dominuo
ja ir ore ir neprileidžia sukilė
lių lėktuvų, atakų.

Guadalajara fronte sukilė
liai irgi yra sulaikyti ir ne
įstengia prieit prie Madrido iš 
šiaurryčių. . . '

Per tris savaites sukilėliai 
yra visai užmiršę Madridą. Mū
šiai eina tik priemiesčiuose ir 
už Valencijos kelią. Nors ir 
buvo geras oras, tečiaus nė 
šukilėlių lėktuvai, nė artilerija 
nebombardavo sostinės.
Karo laivai bombardavę Va

lensiją ir Barceloną.
VALENCIA, vas. 15. —'Su

kilėlių karo' laivai per pasta
rąsias 24 Valandas bombarda
vo Valensiją ir Barcelonos 
ąpielinkę. ’

Valensijoj 14 žmonių, dau
giausia vaikų, užmušta ir 30 
sužeista. Bet galbūt daugiau’ 
lavonų bus surasta namų griu
vėsiuose.

Kailio išrinktas Suo
mijos prezidentu

HELSINKAI, vas. 15—Nau
juoju4 Suomijos prezidentu liko 
išrinktas premjeras Kyosti Kai
lis, agrarų (Ūkininkų) partijos 
kandidatas. ,

Prisipažino nužudęs 
žmoną dinamitu

I0WA CITY, la., vas. 15.— 
Vietos smuklininkas Walter 
(“Dusty”) Rhodes, 31 m., pri
sipažino dinamitu nužudęs sa
vo žmoną. Jis užtaisęs šautu
vą dinamitu ir tada paprašęs 
savo žmoną paspausti gaiduką 
neva išbandymui: šautuvo, šau
tuvas eksplodavo ir nutraukė 
jai galvą. Paliko du vaikai naš
laičiai.

Švenčia jubiliejų
_ ;; ...

HYDERABAD, Indijoj, vas. 
15. — Hyderabad nizam Ma- 
harajah Kihun Pershab, tur
tingiausias žmogus visame pa
saulyje, nė pats nežinantis sa
vo turtų didumo, dabar šven
čia sidabrinį jubiliejų savo 
viešpatavimo. Jis valdo šią tu
rinčią 14,500,000 gyventojų 
provinciją 25 m*etus. Bet ne
žiūrint savo pasakakįškų tur
tų, gyvena jis gana kukliai ir 
net šykščiai. Dagi ir iškilmėse 
jis yra gana šykštus, net ir 
naujų drabužių rieįsitaise. Jo 
automobiliai gi yra keliolikos 
metų /senumo. Betgi vien- jo 
auksas ir br ringų s akmenys 
esą verti kelių bilionų^ dpi.. ... - r.

proga jis atleido
savo provincijos gyventojams 
$1,500,000 i.mokesnių.

Planuojama pradėti nešioti , oro 
paštą ateinantį rudenį tarp 
New Yorko ir Londono.

■’ . -y-—:---- --- •

WASHINGTON, vas. 15. — 
Greitu laiku planuojama pra
dėti nešioti oro paštą per At
lantiko vandenyną tarp Ame
rikos ir Europos, o su laiku 
gal pradės važioti ir jjasažie- 
rius. . .? ...

■ . '

Tai išėjo aikštėn, atstovui 
Louis LudloW> paskirimų sub- 
komiteto pirmininkui, patiekite 
pašto departamento biudžetą, 
kuriame paskiriama $750,000 
įvedimui oro pašto , tarp Ame
rikos ir Europos.

Pirmiausia numatoma pra
dėti oro paštą nešioti apie lap
kričio 1 d.,.tarp New Yorko ir 
Londono keturis sykius į 
vąitę.

Su Anglija susitarimas
pasiektas,, Sulig kurio dvi ke-\ 
liones į savaites atliks ameri
kiečiai, o kitas dvi keliones— 
anglai. Manoma vartoti du ke
lius -r- pįetinį ir šiaurinį. Pie
tinis kelias yra daug ilgesnis,; 
bet saugesnis.

ministeris Del- 
Anglijos amba- 
kuris užtikrinęs 
Anglija daranti

Bombardavo Anglijos karo 
laivus.

sa

jau

Iškilmių
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Tuo pačiu laiku Francijos už 
sienio reikalų 
bos tarėsi su 

’s/adoriu Clerk, 
Franci ją, kad
spaudimą į Portugaliją koope
ruoti su vykinimu neįsikišimo 
į Ispanijos reikalus sutarties.

Atsakomingų 1 žmonių tvirti
nama, kad Francija yra pasi
ruošusi yra pareikalauti inter
nacionalinės kontrolės į Ispa
niją siunčiamų kareivių ir gin
klų, nežiūrint Portugalijos pri
sidėjime erie tos kontrolės. 
Jeigu gi Portugalija atsisaky-

LONDONAS, vas. 15. — Al- 
žiro pakraščiuose Vokietijos 
išdirbystės Ispanijos sukilėlių 
lėktuvas bombardavo du Ang
lijos torpedinius laivus, kurie 
plaukė iš Gibraltaro į Malta.

Lėktuvas numetė prie laivų 
šešias bombas, kurios laivų 
betgi nepažeidė. Laivai ša i Alė 
į lėktuvą, bet irgi nepataikė.

Anglijos valdžia tuojaus pa
siuntė oficialj protestą sukilė
lių valdžiai Paima, Mallorca 
saloj.

Teatro gaisre žuvo William Green paša
800 žmonių

1 --------------- -—.

Papa vaigšto

ASTUNG, Manchukuo, vas. 
15. — Visi,‘šio miesto daily- 
dės ir lentpiuviai liko pasta
tyti gaminti karstus palaidoji
mui 800 chiniečių, kurie žuvo 
teatro gaisre. .

Gaisras kilo dėlei neatsar
giai pastatytos už kulisų žva
kės. J teatrą buvo prisigrūdę 
apie 1,500 žmonių ir gaisras 
taip greitai išsiplėtė, kad už 
kelių minučių įgriuvo balkonas 
'ir žmonėms nebeliko 
bes išsigelbėti.

t Sudęgė ir daugiau 
arčiau teatro buvusių

liūtas iš angliaka- - 
šių unijos

galimy-

30 kitų 
namų.

VATIKANAS’, vas. 15.—Pir
mą kartą nuo susirgimo papa 
buvo iškeltas iš lovos ir pa
ėjo ketuHs žingsnius, bemano
mą, kad jis gAlės pilnai vaigš-, 
čioti, liet jis ir toliau bus pra
tinamas yaigščioti, nes tai tei
kia Jam didelio sjnagUmo.

—.... . ....... .

’ LOjGAN'SPORT, Ind., vas. 
15. — Du4 žmonės liko užmuš
ti ir 3 sunkiai sužeisti dviems 
automobiliams toj pačioj kryž
kelėj įvažiavus į tą patį trau
kinį.

Žuvo 6 pašliuži- 
ninkai'

j " k - -....

AOSTA, Italijoj, vas. 1'5.— 
Sniego nuslinkimuose kalnuo
se žuvo šeši Milano pajšliuži- 
ninkai. Du kiti liko išgelbėti.

NEW YORK, vas.>15—New 
Yorko koteliams gręsia darbi
ninkų streikas. Streikas turė
jo prasidėti šiandie, bet unija 
tikėdamosi susitaikinti su sam
dytojais, streiką atidėjo 48 va
landoms — iki trečiadienio.

4$

.y..

WASHINiGTON, vas. 15. — 
William Green, Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas, li
ko pašalintas iš • angliakasių 
unijos, kurios nariu jis buvo 
nuo unijos susikūrimo 1890 m. 
ir kurioj jis per ilgą laiką ėjo 
sek^etoriausdždininko parei
gas.

Jis buvo rastas kaltas už 
“išdavystę darbininkų” laike 
•General Motors streiko.

Kadangi Green turi priklau
syti -prie kokios nors unijos, 
tai jis tuojaus tapo įrašytas 
Chicagos muzikantų unijos na
riu/ ’

Green pašalinimas iš anglia
kasių unijos dar labiau padi
dino skilimą tarp Am. Darbo 
Federacijos ir industrinių uni
jų.

WASHINGTON, vas. 15. — 
John S. Farnsworth, buvęs lai
vyno Įeit, komanduotojas, ku
ris sukinėjosi austuose Wa- 
shingtorio rateliuose, dabar yra 
teisiamas 
Japonijai Amerikos 
paslaptis. 
Įėjime 7 
kaltinimo.

už sąmokslą teikti 
laivyno 

Jis jau išsėdėjo ka- 
mėnesius ir nesigina

tu



Suėmė Penkis Pikta
darius ir Dillingerio 

Merginą

NAUJIENOS, Chicago, III
' .O n, n.’ ......

■m M IF|) I tieS LietUV0S 1,atriarko Ur- tvirkti clrolkvHi 
Hhf III

Antradienis, vas. 16,1937

Jie prisidėję prie poli cL to 
Toth nužudymo

T0WN OF LAKE. — Policija 
suėmė keturis piktadarius ir 
buvusią J. Dillingerio merginą 
ryšy su policisto M’chaal Toth 
nužudymo tyrinėjimu. *

Kiek laiko atgal buvo suirzti 
kiti du vietos piktadariai, ku
rie žmogžudystę papildė. Nau
jai areštuoti asmenys buvę tų 
pirmųjų dviejų talkininkai. T‘e 
pirmieji du dabar laukia’ teis
mo. Yra, Frąnk Whyte ir Stan
ley Murawski.

Keturi nauji piktadariai yra, 
Samuel Lisciandrello, 1912 Sęd- 
gewick avė., Anthony Cąppelą* 
ne, 918 Milton avė., Peter F.o- 
rito, 901 Oreans st., Joseph 
Farrar, 817 N. Dearborp st, ir 
Dillingerjf) mergina, Jean Bur- 
ke, 4758 Kenmore avė.

Susivienijimas Ame
rikoje minės, Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuves — 
radio programų- .

Susivienijimas Lietuvių 
merikoje šios dienos savo 
džiamą programą aukauja 
minėjimui .sukaktyyių Lietu
vos nepriklausomybės ir su
kaktuvių nuo mirties Dr. J. Ra- 
Janavičiaus, šio tikslu kalbės 
Adv. K. Gugią, bus žymus dai
nininkai išdildyti žayėjančių 

. lietuviškų patriotiškų meliodi- 
jų, kas kiekvienam lietuviui, 
klausytojui bus svarbu ir 'įdo
mu girdėti. Re to, įS.R.A. pro
gramas patieks naudingų žinių

• ir patarimų, kaip apsaugoti 
musų ir musų šeimynų ateitį

■ nuo vargų ir gyvenimo sunker 
Vnybių; Klausyti šių S.L.A. pro

gramų yra kiekvienam svarbu
i ir reikalįnga. Taigi šiandie 
pamirškite užsistatyti savo 
dio ant stoties W.G.Ę.S.

, valandą vakare.

led- 
pa-

ra-

Policija užuodė ne
legalų bizni

» ■ - 1 * "* /

su-
per

Lietuvos nepriklausomybės 
kakti^vės bus jnipima 
radio, dainuos žyjnusis Peo- 
ples Radio Kvartetas, etc.

Šiandie, antradienį, 7tą va-

RąsaHąv^iaus. šips čyptos' iy 
ist.odšfcoš lietuvių tgųtaį w- 
kakti/ves pripuola šiandie, 1G- 
tą dieną vasario. Taigi šio pro
gramų turinis Susidės iš ata- 
tiųkamų lietųyiškų tautiškų 
dainų, muzikos ir kalbų. Dai
nuos žymus ' Peoples Radio 
Kvartetas, trio, duetas, ir žy
mus solistai.

Rep. xxx.

Pradėjo veikti 
Chevrolet dirb

tuves
Pirmadienį, General Motors, 

Chevrolet Skyriaus generalio 
vedėjo paduodamomis žinio
mis, sugrįžo į darbą apie 40,- 
000 darbininkų. . • .< ■-

Į darbą jie buvo sušaukti per 
vietinius laikrašęiuą, talpinant 
juose puslapinius skelbimus.

Dirbtuvės yra šiose vietęse;', 
Detroite, Flint, Sagiųaw, Ęay, 
City, Toledo, OĮiįo jr Miincip, 
Indiana. Pradės greit veikti ir 
tos dirbtuvės,’ kurios neteku
sios medžiagos turėjo užsjd^H 
ryti. Sk,.

Apdegė namui užsi
degus

darbininkams ir 
darbininkėms

1 "i

Trečiadieny, , vasario 17 die
ną, 8 valandą vakare .skalbyk-' ’
lų darbininkų unija Intterna- 
tional Laundry Union Local >No. 
46 šaukia mitingą unijos sv.e?1 
tainėje adresu 146Q West Van 
Buren streęt. Visį skalbyklų 
darbininkai ir darbininkės pra
šomi atsilankyti.

Dabar yra yaromas vajus 
šios pramonės darbįninkams 
suorganizuoti. Dabar yra lai
kas darbininkus organizuoti, 
kai visoj šaly eina organizą-' 
ciniai vajai ir streikai darbo 
sąlygoms pagerintu1

Ir lietuviai darbininkai bei' 
darbininkės turėtu prisidėti 
prie kūrimo skalbyklų darbi-, 
ninku unijoą, kaip š^vo laiku 
prisidėjo lietuviai^kriaučiai ar
ba anglėkąsiai.

Prikia.usymas unijai reiškia 
geresnį ir <Mesnį kąsnį, tin
kamesnes gyyepimyi vįetįas, 
geresnį maistu šeimoms, ben
drai — 
darbininkams, kuriuos 
reprezentuoja. Taigi ir 
yiai bei 'lietuvėš turėtų 
vauti šiame mitinge.

■ — ' ...... .— j

Roseland

'riąi liuosnoriai dar paaukavo 
$5. Iždininkas Sf pan£brHtfSkas 
įgftHotąę pri.<įuotj auĮcą ---* vi- 
SO ^10 į Kongreso fondą. 
Kpdapgi narių aukos smukios 

: ir dėl laiko stokos aukavusių 
, vArdų čia neminėsiu, ųps bu- 
■ tų perilgas raštas.,

— Senas Petras.

geresni gyvenimą tiems 
kuriuos unija 

lietu- 
dalyr

Mrs. Anelia ;K. Jąra^ Dr. C, J. SvenciskapPhysical Therapy

r" -------------—........i...r-;---------------------------------

PAŽANGIEJI 
AMERIKIEČIAI!

Lietuvos liaudis ir jau
nuomenė įnori šviestis, švie
timo tikslui yra įsteigtas 
ir jąu 14-b metai leidžia
mas rimtas mokslo, litera- 

> rog ir visuomenės mėne
sinis iliustruotas žurnalas

KULTŪRA

Hemlock 9252 
Patawaju prie 

gimdypio ^amuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage i 
jelectrlc .tre at
meni ir magne- 
tic blankets ir vt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

DENTISTAS i
- A^ZSO, 10 v r iw 9

. f . ir sekm. pagal 
susitari mą.

4300 S. FAIRFIELD ĄVE, 
Telefonas LAFAYETTE 8016

Phone Canal 6122

ADVOKATAI

st.

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez.6631 So. Califomia Avenjue

Telefonas Republic 7868

TeL Office yVenhyorth 6330 
R#z. Hyde Park 3395

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3823 So. Halsted ,St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

TeJ, Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį. DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 46,5 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso val.t Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

Namų Tel.: ProspęcT Jl9.30
.   —   —i- <■■«■■      jsi-!"!"11?" —

Ofiso Tel. Virginu 3036 
Residence Tel. BEVERLt 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
pfiąo valandas:

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

8939 SOUTR, CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—-9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį

“Kultūrą redaguoja garbės 
prof. P. Leonas, bendra
darbiauja įžymiausieji. Lie
tuvos mokslininkai, rašy
tojai, veikėjai, todėl “Kul
tūros” turinys yra rimtas 
įdomus ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai 
—išrašykite savo giminėms 
ir pažįstamiems .Lietuvoj 
1937 męjtais žurnalą “Kul
tūrą”, arba išsirašykite jį 
patys, nejs “Kultūroj” ra
site - raštų, kurie 
įdomus perskaityti ir Ame
rikoj gyvenantiems.

Be to, “Kultūros” žur
nalas 1937 met. duoda sa
vo pilnai užsimokėjusiems 
skąįtytojams nepaprastai 
.vertingą dovaną— dailiai 
ilįpstruotą įdomų įžymio
jo’ anglų rašytojo—

BERNARD SHAW ROMANĄ

“JUODA MERGAITĖ 
IEŠKO DIEVO”.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 S,o. Rockwell St, 
Telephone: Republic 0723-

KL. JURGELIONIS-
' ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 7262
Ofis,o yąl. dienomis nuo 1 iki 5 vai.,

po pietų. Vakarais nuo 7 iki 9
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

rr.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737 »

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’K
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

Sekmadienio ryte kilo gais
ras trobesy adresu 7440 West 
Madison Street. Keturi žmonės 
išsigelbėjo, penktasis skaudžiai 
apdegė. Nukentėjęs yra George 
Flood. Jo pati, ir sūnūs išsigy

to metų sukaktuvių nuo mir- bėjo.

j vės reguliaris radio programas 
, , v y- !yra aukaujamas paminėjimuialk0, baznye ų 19tų metini(J sukaktuvių nuo 

J1, u.ne zJr'°' Lietuvos nepriklausomybės ir bažnyčią, dau- • •

BRIDGEPORTAS. — Grabus 
vasario sekmadienio rytas. An
kstyvas rytas, tylus, tik kur ne 
kur gaspadinė skubina į bučer- 
nę Halsted arba Lituanica gat
ve parnešti maisto šeimynai ar landą vakare Peoples Bendro- 
burdingieriams.

Praeina kilk 
varpai gaudžia, 
neliai kiūtina į
gumoj moterėles.

Kazio taverna uždaryta, tik 
burtenderis valo barą, kad ba
ras žibėtų kai biznį atidarys 1 
valandą po pietų.

Nerami tači4u budrioji Chica
gos policija. Kokiu tai budu ji 
patyrė, kad dvi Stellos (lotynų 
kalbą reiškia — žvaigždės) par
davinėja ne tokį L-kystirną, kok« 
yra leistas pardavinėti; neiŽJįi$5 
pardavinėja munšainą, kalbant- 
priprasta lietuvių kalba. DarĮ 
patyrė policija, kad jos varo 
biznį tuomet, kai tavernos turi I 
būti uždarytos.

Tolicija užpuola namus, ran
ča degtinės, alučio ir kestume- 
rių. Greitai pasirodo polie jos 
vežimas, veža žvaigždes j poli
cijos stotį,.

Vėliau kaimynai renkasi sko- 
dui ir daro teismą. Kalbų ne- 
stoka, pasigirsta visokių prisi-'. 
minimų iš p aeities.. Kai kurios 
dievobaimingos moterėlės net 
žegnojasi ir kalba, kad tą sek
madienį Stellos nėjusios į baž
nyčią, vietoj to b’znj variusioji 
žmonės su advokatiškais palin
kimais pranašauja, kad dAbar 
jos lengvai neišeis. Noba'žni pa- 
rapijonka atsidusta ir sako: tik 
tu • pamislyk, kiek pinigo kaš
tuos išeiti, o kad taip butų bu
vusios užpirktos mišios • 
butų užtekę ir Dievo garbei ir 
dūšios išganymui.

Povai žmonės nusiramina, iš
siskirsto, ir vėl gatvėse kaip 
nieko nebuvę. Maža drama su
vaidinta, publika išsiskirstė ir 
užmiršo ją, kaip užmiršta dau
geli net svarbesnių įvykių.

Bridgeporta's vėl išrodo ap
snūdęs. —žemės Dulkė.

į niąįiij įi| į i|i ■RMII||.> J|| I ■    M I I. ■■ĮIIHI.IJ II ■«■■■■!

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIOPROGRAMAS,

STQTIS W. ev. ^ItpęY^LES) |
; ■ ■■„ ' Kį TciEifviENą' * «*• •• ■ •• |

ANTRADIENI IR TREČIADIENI 
9:30 vai. vakaro

Kalbančios Žinios—Mėgiami Lietuvių Dai
nininkai—Gražios Dainos ir Muzika.

|IĮ |l. '11 l'JK! ^T"1" '■   ■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ ii
laidojimo ištaigą Iv

John F. Eudeikis s
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBVLANCB 
PATARNAVIMAS
DIENĄ IR NAKTĮ ■ ■< 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
1605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Tel. LAFAYETTE 0727 ' ..

1—< l !■ [koplyčios visose \
A-A -U*- < 11 iChicagos dalyse -'

PROGA LAIMIKĮ 
LAIMĖTI

Old Gpld Kontesto $?00,000 
anka, 1,000 piniginių prizų

Įstokite j Old Gold Kontestą. Kon- 
testas. susidaro iŠ paveiksluotų mįs
lių sprendimų. Nueikite pas savo ci- 
nr rętų dylerj ir paprašykite oficia
lių OLD GOLD paveiksluotų mjslių 
DYKAI ksrtu su taisyklėmis ir, kon
testą liečiančionąs, smulkmenomis. 
Pasiųskite >avo fatojjmo formą tuo
jau. Kontestas tik ką prasideda. Nė
ra jokiu trjksų nė gaudymų. Tik 
j.Usų gabumas laimės. Sekite j?
utrukeijss atidžiai. Lsbiau-Sušvel 
pintas Old Goįd duoda progą išlošti 
lairpe ir visam am£*ui pasidaryti 
turiingu. Dabokite Naujienas dėl 
ūdimesnių pranešimų.

ISkelb.)

Klausykite musiji Lietuvškų radio programų Pįnųadienio vakarais, 10:00 
yal. vakaro įš W.H.į’\C. stoties į(1420 K.)—Pranešėjas P. Šaltiinieras.

'■ Ii111 ...1 ■-■■■■'i-u'. „ !»■ u... .iFi. ■■(■! i iu u, „.į,,

Reikalaukitę DEGTINES!

STRĄIGHT
KJENTOCKY 

BOURBON 
DEGTINĖ

Tom Taylor
18 mėnesio 

senumo

GALIMA GAUTI VISOSE , - / • ■■ ' ' ' . •
TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL UQUOR COMPAMY
4707 SOUTH KALSTEI) : V.

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DĮSTRJBUTORLUS

Aukos Demokratinei Tvarkai 
Lietuvoj Atsteigti Ęojigresuį;

t--—-——— -

Laisvamanių Etinės • Kultū
ros Draugijos į1 kuopos šusi- 
ri nirime laikytame vasario 9 
dieną buvo uerskaitytas ątsi- 
šaukimas-laiškas nito Kongre
so Demokratinei Tyarkai At~ 
steigti Lietuvoj: Kuopa nuta
rė paaukauti iš JŽdP .$5, gi na-

“Kultūros” metinė kaina 
nepaprastai pigi:

Lietuvoj metams tik 16 lit.,
Pusmečiui .................... 8 lit.;
Amerikoj, metams ....... 4 dol.„
Pusmečiui ...................... 2 dol.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”, 

Šiauliai, Tilžės g. 153, Lietuva

LIETUVIAMS TABAKO KKAI TL V- 
‘ NINKAMS PRANEŠIMAS

Ari'" ’ 

k t J ’ *

Jeigu jums stbkUdja OLD GOLD 
CIGARETŲ Payejksluo.tų Mįslių 
ir į: Old Gold ’,Qį^^įįėtų kontestą 
įstojimo formų, prąšųme praneš
ti mums telefonu. ■

Pastebėtiną, kad Yeik Wa jpr 
kipš galimybes kMiitųves ąprų- 
pinti pilnu Paveiksluotų Mįslių 
įtiekiu, ar lanksto nespėti kiek

kurios krautuves pirkėjai galėtų 
jų pareikalauti- Todėl jūsų pačių 
pastangos čia .daug padės. Gi 
mes. gavę iš jūsų pareikalavimą, 
pasistengsime juos pasiųsti su 
specialiu paslu.

Bę fo, leiskite /mums praminti 
tai, kad niekuomet krautuvėje 
nebūtų ir Old Gold Čigaretų sto
kos, laikykite pilną jų išteklių.

NOS
Chicago, III.1739 šo» Halsted 8t.

.A1/: Telefonas <CĄNAL 85$0 
.. ■ ■■ ■ * : ■ ■»

■ T1""""1 -.... . "x v r..?!!?’ r r, -

ĮLaĮdotuvjij Direktoriai
- ■ ■, ■< , f ■ l' ,1 ’ , ■- ' ' ■ '• ’ '

' Nariaf Chicagos, Cicero Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

■"V'.T.

AMBiULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turjjuc Kojdyčiąs Visose Miesto Dalyse

1'1? 'J .IIIVLIS

. - " .   —■" ............. ...

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

' ĮT—I'I.III .1,. I i Lljll't Ih.imi I ...... N <i ||IJ ,11 i . .. ...............      , ....... , .1 I J J

i.J;ZOLP . "
1646 Westx46th Street Piaąnes Boulevard 5203
.  - "■1 ■■ o" r ■ 1,1      '■■'■r"'TĮT-rrriiry^i,Į"S'«'Į!ivrwz1 1,1 .■!.,r”"'i:T;g?ri,“g. • '

S. M. SKUDAS ’
718 West iSth Street

3351 So. Halsted Street

Phone Monroe 3377
V.........|..y,i..lĮ.l;l.|Įj U, ĮI.IĮ Į ......

s ' ’ . < EZERSKIS IR SŪNŪS , I
W734 S. Michigąn Ay«. Tel. Pullmąn 5703 J

. ' t   į|i .—    ,-v "■ ■ i r.T- ■■j"1-'.1" j ■ ■ ■ Į1 " ; ;  

LACHAWICZ IR SŪNUS J
2314 West 2$rd PKce P.b.oiie Ca.nal 2515

'L*-1?---------T—:----- 4-................... .........‘U!------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------* — ■'

S. C. LĄCHAVICZ -.l
42-44 East W8th St. Tel. Pullinan 1270 arba Canal 2515 ‘

■ct ■ ............................... < 'f;11.1 n L., n " u,.i i. i »■!»<!■»■'. i*- J j
. , ■ • < I

S. P. MAŽEIKA
•Phone Yards 1138

ul'u "

r-c

3319 Lituanica Avenue
vj ■'''.t1.':"!’.’ ■

J. LIŲLEVIČIŲS
4.348 So. Celiforpią Ąvenuc Phpne Lafayette 3572

'ė'.'T'JtJVJ "J.""' ' į

' A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4^39

. /A. PETKUS'
1410 South 49tji Coj-irt. Cicero Phone Cicero 2109 
v »?’ ■ s - ■

Gyv. yjetų: 6733 Crandon Av.en.uę 
Namų Tel.: — Hyde Park 3395Namų Tel.

Clement J. Svitom
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET 
6-tos lub.os Tel. CENtral 1840 

Marnuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais !»• Šeštadieniais po pietų

AKIŲ SPECIALISTAI

Riti Lietuviai Daktarai

Tel, Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 
iki 8:30 v, JM£1. nuo W iki 12a.n 
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisaę įr Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
j ; ’’ CHICAGO, ILL.

--------- :---------------------------------------------------

LIETUVIS
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių jteųų)imą, kurįs 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotų- 
mo? skaudamą akių karštį, atjtaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
kin?^o§.e ,egzajwjiayiipas d^ouias su 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
4as. Sperialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys (atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 40 iki 12 v. dieną. 
Dąugely atsitikijnų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS ĄftlŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yar^ds 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivąt Akis 
ištaiso 

Akinių DirbtuvėAfisas ir
75.6 West 35tfc Street 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo G iki 
Nedaliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
.ęypYTpJAI 1K DEN tįstai 

A^nerikos Lietuvių Daktąrų 
Draugijos Nariai

8

PHYŠICJĄN-SUHGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginta 1116 
Vąįandos: 1—3; 7-—8:,30 p.p. 

Offięe & Jvęsįdence 2519 W. 43rd Si 
Tel. LafayetLe 3051 

Valąndos: $—10 ryto, 5—6 p.p.
Kasdiep, išskyrus serecją. 

Sekmadienį susitarus
g-.'.-j- i—•—V:.1: *:•?—-t——r——

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHiRIU^GAS 

Vai.; puo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iiki 9 v. vaje. ir

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS - IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė
Tek Lafayette 8016

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 3 

mejtus kaipo patyręs gydytojas chi 
rurgas ir akųšerjs.

Gydo staigias ir chroniškas liga 
vyrų, mo.terų ir yaikų pagal, nau 
jausius metodus X-Ray ir kitokiu 
elektros prietaisus-

Ofisas Labpraotrija:
1084 W. 18th St., netoli Morgan SI

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

Tęl. Canal 3110
Rezidencijas telefonui: 

•Superior 9454 ar Centrą! 7464

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

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

Tel. Seeley 7330 »
Najnų telefonas Brunsnick 0597

■... "■ 11 1 ' ----------------- : ■ • . ■ ■

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
yaĮ, Nedėliomis nuo 10 iki 12 , 
x 3343 South Halsted St.

Teil. Boujėvard 1401
Ofiso Tel. Boirlėvard 5913

DR. BERTASH
756 WCst 35th SL ,

C v r. ,of 35th and Halsted ,Sts.
•Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80

Nedėlįoipi/! pagal fsutįąjrti -.1 
Rez. 4910 Sd. MICHI.ęĄN BLVp.

Tel. Kenwond 5107

OFISAS
4729 Sę.. Asliįand Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO. ILL. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki < 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8^10 vai 
vakaro. Nedęlioąųs nuo 10 iki 11 
valandai dieną.

Phoae MIDWĄY 2880 •

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ĄYJS. 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbęne PLĄZĄ 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194 '

Rusas Gydytojas ir Chirurgais
M«M<er$kM’ V v|aŲchropišky ligų 

Ofisas 8850 Stony Island Avė,
V.fltUįMos: 2—4, 1^9 irai. vak. Nedė 

liomis ir Šventadieniais 10^4.2 
diena.



NAUJIENOS, Chicago, 111.
* • ■ ■ « 4

Antradienis, vaą. 16, 1937

Amerikos Lietuvių 
Kongresas Visur- 
esantis ir Veikia

Chicago skyriui, airkų rink
liavos laike, tarp 1 ir 16 dd. 
vasario, . laišku prašant, gerr 
biama Ona Noreikienė net iš 
Binghamton, N. Y., (2 LaSvson 
Avė.), atsiuntė $2.00 aukų. Jį 
rašo: “Malonu žinoti, jog Ame
rikos Lietuvių Kongreso DA
LYVIAI nenuilstančiai darbuo
jas!, kad sugrąžintu* Lietuvos 
piliečiam ir artojam garbę ‘— 
kad artojai, per Demokratinį 
SEIMĄ, yra Lietuvos šeimi
ninkai. Dabar neteisėtų “po
nų” saujalė, ssu išsigimėliais 
naujalietuviais, bando Vytauto 
laikų neteisėtumų Lietuvai pri
mesti. Turtuoliams viskas, ar
tojam ir darbininkam: skur
das, baimė, paklusnybė ir net 
pilietinių teisių netekimas, bet 
ne per žmonių kaltę, tiktai per 
kelių megalomanų valdžios go
dumų. Tie j uodądvašiai • mano, 
kad jiem garbė susinant liau
dį. 20 amžiaus kultūra, moks
las kitaip į megalomanus žiu
ri. Lietuvos artojų ir piliety
bės teisių netekusiųjų atgal de- 
mokratijon pažadinimas, ir pi
niginė pagelba už demokratijų 
apkalintiem ir jųjų šeimom bei 
sušaudytųjų našlaičiam skubi 
ir gausi parama yra garbin
giausias darbas.

Binghamton’o Amerikos Lie
tuvių Kongreso Skyrius, gerb. 
J. A. Kaminsko (sekretoriaus) 
vadovavimu, stropiai darbuo
jasi ; vietos Lietuvių Svetainė
je, vasario 13, 1937 vakare, 
minėsime 19-metįnes Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktuves.

paskubinsime ir Lietuvai lais
vės sadutės tekėjimų, supran
tama iš RYTŲ. Ir mes dabar 
vartokime pirma žinoto metų 
vartojamų tengrų Šukį: “Vy-. 
rai-Moterys pajudinkime ŽE
MŲ”.

— A. K. Rutkauskas, M. D.
■ ? ■/ 1 ■ ■ ■ f ' ’ , -•
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Reporterio bėdos
-—Br-r-r!.., telefonas.
—Heilo, Raidas kalba.
Direktorius — atsiliepia bal- 

sas kitame pirato gale. — Pra
šau i mano ofisų atvykti.

Ir nepasakęs koks yra reika
las, uždaro telefonų. Sėdžiu 
prie ragelio ir mąstau, kokiems 
galams jis mane šaukia... Na, 
manau sau, reikia važiuoti.

Nuvažiuoju, įeinu į ofisų. Di
rektorius sėdi už stalo ir susi- 
mųstęs žiuri popierą, net ma
nęs nepastebi. Kad atkreipti jo 
dėmesį, sukosėjau. Jis, krūpte
lėjęs, pakėlė akis ir tarė:

—O tai jau čia, Ratilai? Na, 
gerai — sėskis^ žinai ką aš no
riu pasakyti :mažai žinių rašai, 
reikia daugiau.

—Bet iš kur aš ; jų gausiu, 
jeigu nieko nauja netenka su
žinoti ?

Direktorius trinkt kumščia i 
stalų:

—Kąip tai nieko nauja? Tar
pe pusketvirto miliono žmonių 
gyveni ir sakai, kad nieko nau
ja ngya... Taip negalima, man' 
reikia žinių, šia penkinę, ir. 
marš, žiūrėk, kad nepareitum 
tuščiomis rankomis!

Išeinu į gatvę galvodamas 
apie Chicagos pusketvirto milio
no gyventojų ir galimybes pa
gauti tarp jų kokių žinelę... bi- 
le žinelę.

Jau esu Bridgeporte. Susin-

-Ar jos žino, kad ® vieno aš keliauj^n^o^^rtą rašy- UŽ kellS CelltUS atsi- 
u auonų gauna r, . , < f ti direktoriui, kad nieko naujo • -■ . ... . K
—Ka*p nežinos: bet^hieal tię- nėra Chicagos fronte, ir žinau,D' kratė įsisenėjusios
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abi duoną gauna? Ųž kelis centus atsi-

Lai prisideda viso pasaulio 
lietuviai ir kitataučiai Lietuvos 
prieteliai prie to 
(DEMOKRATIJOS „GRAŽINI
MO 'ir artojų gamtos moks
lais *švletink>)Tl darbo.”* / t

Gerbiami A. L. Kongreso
Dalyviai, -ir mes, laiškais susi
rašinėdami ir vieni kitus prie kambarį jau pusę metų nemo- 
gailestingo darbo ragindami, kėjau.

svarbaus

ku pažįstamą. Mudviem besikal 
bant eina pro šalį žmogus. ' 

—štai, sako draugas, praėjo 
laimingas žmogus.

—Kaip tai, laimingas?
^-r-Nugi jis net^dvi mąmas tu

ri, o aš nei vienos neturiu. Abi 
užlaiko ir abiems kambarius 
užmoka, o aš už vieną "savo

Nida Laboratorijos
Kuponai Naujienose

Antanas G. Kartanas, Nida La
boratorijų savininkas

šios dienos ku- 
sekamas pasiuly- 
pudras ir NIDA 
(lipstick), vieno

TORIES kosmetikus ir kitus 
produktus tarp lietuvių, kad 
juos su tais produktais supažin
dinti/

Pavyzdžiui, 
pone daromas 
mas: NIDA 
dažai lupoms
dolerio vertės, su kuponu pat- 
siduos tik už 75 centus.

NIDA LABORATORIES pro
duktai yra kuo aukščiausios ko
kybės. Moterys, kurios juos 
jau naudoja, tuos kosmetikus 
giria. Svarbiausia tas, kad jie 
nėra kenksmingi sveikatai, ko 
negalima pasakyti 
lio kitų išgarsintų 
duktus. z

P-as Antanas
yla' patyręs vaistininkas ir ko> 
smetikų žinovas, kuris darė il
gus bandymus su savo produk
tais, pirm negu juos paleido į 
rinką. ‘ * >

Visos moterys naudoja kos
metikus, visoms, jų reikia. Tad 
nieko nelaukiamos pasinaudo
kite kupone padarytu pasiūly
mu ir pabandykite lietuviškos 
gamybos pudra ir “lipsticko”.

(Apg. j

apie dauge- 
firmų pro-

G. Kartanas

Nuo praeito pirmadienio 
“Naujienose” kiekvienų dieną 
tilps “NIDA LABORATORIES” 
kuponai. Tų kuponų tikslas yra 
už prieinamą (sumažintą) kai
ną išplatinti NIDA LABORA-

ket yra meal ticket; kai* kurie 
žmonės Amerikoj yra fajbaį pra
ktiški. \

Atsisveikinu su draugu, ke
liauju toliau. Iš krautuvės išei
na moteris. Atrodė jau pagyve
nusi. Apsisiautusi storu ploš- 
čium, užsitraukusi 
ant ausų.
dar dvilkterčjusi į kraųtvę,mo
teris skubiai eina pietų link.

Krautuvės 1 duryse pasirodo 
bučeris ir šaukia: /■ f

T S ‘ • t—Palauk, motinai
, Pribėgęs prie mčtcrs bučeris 

praskleidžia ploščių, o po plos- 
čium' matosi šo:deris.. Bučeris 
kviečia:
' —Koman, molih atgal: aš tau 

jį pasversiu, suvyniosiu, irvuž- 
simokėjusi galėsi eiti namo!

Mama seka paskui bučerj, o po.
V ,    —"■■"7   'i—---------—■ ; •..o.i^ir7T";-r-ii' ...y

kad vėl gausiu vėjo nuo jo.
' -—Raukus.

.. .

Krit0 puo savo ginklo.

kančios
‘ šaltas drėgnas oras, manomai, 
su ponia Green neprisilaikė jo
kios gailesčio sutarties^ Nuo pat 
žiemos pradžios skausmai nu
garoje ir peČiuos ją jau tiek 

_ kankino, kad j rodos, jai nebeli-
Peter Ga\ylicki 20'metų, 828 

skrybėlę Winchester avenue, bu- , t .

. Faž/ėlgusi aplinkui, ;vo svečiuose praėjusį sekma- 1<0 jokios galimybes nuo skaus- 
i, --- idienj -pas - Arthur Bravieri 20-i! T- ’”L - * -

metų, tėvų dviejų kūdikių. 
Bravieri nušoVe Gawlickį. Anot 
Bravieri, nelaime/ įvykus taiį>: 
Gawlicki palikęš pas Bravie
nus revolverį, praęjusį ketvir
tadienį. Bravieri manęs/ kąd 
revolveris nepiriliodųotas. Ta
čiau kai jis paėmė revolverį i į 
rankas, tai netikėtai ginklas 
išsišovęs. Kulka 'pataikė Gavy- 
lickiui į galvą, jis greitai mi-

VO

T“*

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

SOUTH SIDE BIEWINC COMPSNY
Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ ries jie žino, k!ad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųŠies pro 
dūktų.

Urnų' (Wholesale) kainomis pri 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi 
suomei kreipkitės pas NORKŲ 
kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų. - "...

2415 West 64th Street
\ ■ '• ' •

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

pagalbos?
Aš jau dariau ką besumaniau, 

nėra man pagalbos, — atsakė 
ponia Green.

•—Nugi, ar niekad nepabandei 
Johnson’s Red Cross Plasterių, 
jie dąr nieko nėra suvytę. Aš 
tuoj nueisiu j vaistinę/ ir par
nešiu, o pagalba kaip ir užtik
rinta;..

Ponia Green plasterį

3
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po ko ji jautėsi kaip naujas 
žmogus.

GREIČIAUSIAI ŽINO
MAS SKAUSMO 

PRAŠALINIMAS...
PnsteMkit Raudona Krvžiu 
ant Plasterio kada pirksit

RE& CROSS
PLASTER

mų atsipalaiduoti. Jau buvo nu
stojusį darbų dirbti, nebeišėjj 
ne i laukų, o naktimis stač ai 
nebegalėjo ir užmigti..

Kartų pas ja atvyko draugė 
pasižmonėti, tikriau pasakius, 
pasivadinti ją į vaišes, kurios 
turėjo įvykti rytojaus vakarą. 
Ir koks buvo jos nusistebėji
mas, kada ji rado ponią Green 
lovoje gulinčių.

—Kaip tai, kodėl vien tik 
skundiesi, o neieškai sau jokios

Bonia Green plast eri nona t 

priėmė ir prisidėjo. Nuostabus 
daiktas, veik neįtikėtinas, kad 
tą pačią naktį ji miegojo visų 
naktį ramiausiai, o ryt dieną, 
tartum pamiršusi savo seną ne
draugų — ligas, ramiai nuėjo 
pas draugę į vaišes. Taip, tad 
Jchnson’3 L_„ ___ _______
ją pagydė, net per vieną naktį,

__ Padarytos Johnson B Johnson, didžiausių 
Red ’ Cross p7^teriq" i pasflu/y ^irurgižkų dalykųKen uross Fiasteus », Parduodamos Visose Vaistynėse

" "■ ' ’ ' ■ 1 -11

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaięt«s

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Nan įie- 

I nų” neturėtu būti. 
------ ------------------------------- --

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 62<0

kčjįmais. Užganėdinimas garantuotas arba 
sužinoki t apie mūšų kainas pi rmi ausiai.

10 tūbų General Motor Radios po

6 tūbų Radios vertės $25.00 po

Vasario išpardavimas
' Dabar yra geriausias laikas pirkti rakandus, pečius, 

lovas, radios, elektrikinės ledaunės. 4 pėtįų ledaunės 
vertės $140.00 už .............   QQ

’4&'5O
14.50

Gražus didelės mieros Cedar ■ Chest 
po

verti $32.00

$ 17.50

NIDA LABORATORIES,
A. G. KARTANAS, Sav.,
2555 West 69th Street,
Chicago, Illinois. • ( ,

čia įdedu 75 centus už kuriuos prašau atsiųsti man
NIDA PUDRĄ (Face Powder)..... 50 centų vertės
Varsos: □ Flesh: □ Ivory; □ Peach; □ Brunette; □ Dark Brunette 
ir NIDA LIPSTICK ....... ............   * 50 centų vertės
Varsos: □ Orange; ORaspberry; □ Strawberry; DVivid.

. Viso ................. ...... . ....... —— $1.00, bet su šiuo
kuponu, tik už ............................................. 75^
(Pažymėkite kryžiuku varsas, kurių pageidaujate.)

I (Siųskite money orderi ar pašto ženklais. Galima ir pinigus siųsti, 
bet už jų saugumą atsakomybės NIDA LABORATORIES neima).

I VARDAS ...............

| ADRESAS ............
i MIESTAS .............. VALSTIJA

TRINER’S EK.IKIH 
OF BITTER WINE

Nebūkit 
Nevirškinimo

Vergais

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Trlner’s Bltter Wlhe Co.
541 S. Welln St., Chicago, Iii. 
Prisiiytk man eampeli dykai
Vardas ____________ —,------——

Visose» 
VaistinėseAdreftae

ATYDOS! Rakandų kainos kįla. Sensacinis 
atpiginimas kainų pas jųus Vasario 
mėnesio išpardavime. Pirkit nupi
gintomis kainomis, lengvais išnio- 
pinigai gražinami. Atsilankykit ir

Central District Furniture Company
JOSEPH JOZAITIS, Mgr.

3621-23-25 So. Hatsted Street, Phone Boulęvard 0987

1

■ylį^
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5 šmotų Valgomo Kambario Setai verti $28.00

po ■ 7 .....-’13.50
2 šmotų Mohair Setai verti $100.00 po. l. $|^^Į

JOS. F. BUORIK, Ino.
3417 South Halsted Street
Tel. Boulevard 7010—7011

Budrik’s Furniture Mari
3347 So. Halsted St.

BUDRIKO PROGRAMAS:
WCFL 970 K., Nedelioje nuo 7 iki 8 vai. vak.

. WAAF 920 K., JPanedėliais ir Penktadieniai^ 3:30 po pietų 
WHFC 1420 K., Ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vili. vak.

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

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

.PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI . • ' • . '„i

International Wine & Linuor Co
FRANK VIZGARD, Savininkas "

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

$is skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti mus y skaitytojam* susirasti kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastu daiktų, intaisų'ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas^ Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

...........................................................................................................................  IIII ■ I I l!l ■■ I

~»"ANGLYS-COAL

'... "g

Pocahontas Mine Ru» Screened
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas

Laidotuvių Direktoriai

E
 JUOZAPAS.
UDK IKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

• TAVERNOS,
Happy Hour Tavern 
STELLA SHURNAS, Savininkė 
Tavern Pale Beer 

3106 SOUTH HALSTED STREET 
Puikiausi degtinė ir vynai. , 

Telefonas Victory 7523 
CHICAGO, ILL.

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

• RĘST AUR ANTAI

Universal ros taura m
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLĄ 

750 West 31st Street 
A A. NORKUS, Savininkas

Tel. Victnry 0670.

CONRAD’S
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Englewood 5883—5840

• LIGONINES— 
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. Raudongysles 
gvdymas įšvirkštimu, kyla ir yari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Te|. Lawndale 5727.

Salutaras Drug1 & 
Chemical Co.

Salutaro Blterls yra vienas iš ge 
riausiu Riteriu ką šiandien randas’ 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge 
ra, gyduolš dė] vidurių-ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodama* 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St.
CHICAGO, ILL.

Tel. Wellington 1932 
OAKDALE TAVERN 

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

—Degtinė. 
CITIZENS' BEER.

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

Tel. Hemlock 5421 
AW COM ON 1NN 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.

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir ikaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti 1 tas 
krautuve*, kurio* skelbia*! 
Naujienos^

■'— - '------------------- i---------------------------- ' ■ -' ',ri/
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian New> Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street

SubScriptton Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
8e per cdpy.

Entered as Sęcond Class Matter 
March 7th 1014 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1379.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę. 1739 S. Halsted Stu Chicago, 
III. Telefonus Canai 8500,

Užsakymo kaina:
Chicago je—paštu:

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams ..........
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopiiri ................. .
Savaitei .................. . ...........
Menesiui ............ ................

Suvienytose Valstijose, ne ChicagOj, 
paėtu:

Metams ..............   $5.00
Pusei metų .........    2,75
Trims mėnesiams .,.................. 1.50
JJviems mepesiams ...........  1.00
Vienam mėnesiui .................... .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Lietuvos laisvė

.. $8.$0 
... 4.00 
.... 2.00
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KUN. KEMMIS PRIEŠ ris ir kiti fašistai -kovoja prieš
KAPITALIZMĄ

vienas' kitas įrodymas įterpti, 
tai tie įrodymai prieštaravo 
vieni kitiems. Ir visa, kas iš 
tų teismų pasilieka, t^i tik pa
čių kaltinamųjų “prisipažini
mai”. -

Bet, kalbėjo Goldman, kan-

Lygiai prieš 19 metų, kaip šiandie, susirinkusi ViL 
niuje .Lietuvos Taryba pasirašė deklaraciją, kuria buvo 
paskelbtas nepriklausomos Lietuvos valstybės atsteigi- 
mas (“atstatymas”) ir jos atskyrimas nuo visų valsty
binių ryšių su kitomis tautomis.

Antroje deklaracijos dalyje buvo pasakyta:
“Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lie

tuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis 
valstybėmis privalo galutinai nustatyti Seimas, de
mokratiniu budu visų jos gyventojų išrinktas.” 
.Tai buvo vasario 16 d. 1918 m.
Už dvejų su viršum metų po to, gegužės 15 d. 1920 

m.; Kaune susirinko Lietuvos Steigiamasis Seimas, iš* 
rinktas taip, kaip anoje deklaracijoje buvo' pasakyta, 
demokratiniu budu visų Lietuvos gyventojų. Pirmame 
savo posėdyje jisai vienbalsiai priėmė tokią rezoliuciją:

“Lietuvos Steigiamasis Seimas, reikšdamas Lie
tuvos žmonių valią, proklamuoja esant atstatytą 
nepriklausomą Lietuvos valstybę, kaip demokratinę 
respubliką, etnologinėmis sienomis ir laisvą nuo vi
sų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis val
stybėmis.” v
Taigi Lietuva buvo atsteigta, kaip demokratinė res

publika.
Tarp nepriklausomybės paskelbimo' ir Steigiamojo 

Seimo susirinkimo betgi praėjo 27 mėnesiai. Didesniąją 
dalį to laiko Lietuva buvo vokiečių okupuota. Okupantų 
armiją Lietuvos žmones buvo priversti j ėga išvyti lauk, 
nes ta armija buvo' pavirtusi plėšikų gaujomis, kurios 
Lietuvą teriojo. '

Kai buvo iš Lietuvos išvyti bermontininkai, ją už
plūdo Rusijos bolševikai ir užėmė didesnę dalį Lietuvos 
teritorijos. Su šitais okupantais Lietuvos liaudžiai irgi 
teko atkakliai kovoti, iki jie buvo iš Lietuvos išguiti.

. , i
Tiktai kai Lietuvos žemė tapo nuo vokiškų ir ru- 

riškų užpuolikų apvalyta, tai susidarė tinkamos sąlygos 
seimo rinkimams ir' galutinam respublikos i, susiorgani- 
zavimųi. . ' ,

Tačiau ir Steigiamasis Seimas negavo progos ra
miai užbaigti savo darbus. Vos išsinešdinus bolševi
kams, Lietuvą ėmė pulti lenkai. Pagalios, su lenkais 
buvo padarytos mūšių paliaubos ir Suvalkuose, spalių 
7 d. 1920 m., buvo pasirašyta laikina sutartis, kuri nu
statė demarkacijos liniją tarpe Lietuvos ir Lenkijos ar
mijų.

Bet šitą sutartį lenkai tuo jaus sulaužė. Jau spalių 
Q d. lenkų legionai įsiveržė į Vilnių. Tą .miestą kartu 
su dideliu žemės plotu, sudarančiu daugiau kaip treč
dalį Lietuvos teritorijos, Lenkija pasiglemžė.

Tokiu budu vos tik susiformavusi Lietuvos respub
lika tapo apiplėšta. «

Vėliau ją ištiko dar vienas skaudus smūgis. Gruo
džio 16—17 čk d. 1926 m. būrys armijos karininkų, pa
dedamas krikščionių demokratų ir tautininkų, užpuolė 
nakties metu teisėtąją Lietuvos vyriausybę ir ją nuver
tė. Perversmininkų sudaryta diktatoriška valdžia ^pas
kui išvaikė Lietuvos seimą ir ėmė smurtu valdyti Lie
tuvą.

Tas smurto režimas tebegyvuoja ir šiandien.
Tiesa, nuo pereitų metų birželio mėnesio jisai yra 

dengiamas neva “seimo” skraiste. Bet tas seimas nėra 
išrinktas visų žmonių, kaip kad buvo nustatyta nepri
klausomybėj deklaracijoje ir Steigiamojo Seimo rezo
liucijoje. Šitą Smetonos seimą rinko tiktai valdžios pa
kalikai. Todėl jisai nieku budu negali būt laikomas Lie
tuvos žmonių valios reiškėju. .

Taigi šiandie, švenčiant devynioliktas Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuves, tenka, deja, pažymėti, kad 
Lietuką da ir dabar nėra tokia, kokią ją įsivaizdavo ne
priklausomybės deklaracijos autoriai. Lenkai jai išplė
šė Vilnių, o fašistai, išplėšė laisvę.

Bet Lietuvos žmonės nepaliauja, kovoję^ ir reikia 
* tikėtis, kad anksčiau ar vėliau ta kova bus laimėta ir 

prieš lenkus, ir prieš saviškius smurtininkus.

GARSINKI® “NAUJIENOSE

K

Daugelį žmonių Lietuvoje nu
stebino kun. F. Kemėšio' straip^ 
snis apie “Kapitalizmo nuodė
mes”, pašifridęs klerikaliniame 
“XX amžirije”. Tarne straipsny
je buvęs Amerikos lietuvių kle
rikalų Vadas griežtai pasmer
kia kapitalistišką “pelno siste
mą” ir turto bei pajamų nely- 
gybę. Tarp kitko jisai rašo: •

“Didžiausias, tačiau, pelno 
sistemai kaltinimas, kUrJ 
krikščionys gali ir turi da
ryti, yra tas, kad ji pavergė 
žmogaus dvasią, surišo jo 
sparnus, kad ji privertė žmo
gų materializmo tarnu, tur
tų vergu.” / .
Kemėšis pranašauja' riet galą 

kapitalizmui, •
Bet tai nereiškia, kad kun. 

Kemėšis pasidarė pažangus 
žmogus. Jisai simpatizuoja fa
šistams.

PAGELBA HITLERIUI

Kuomet kas . nors atsiliepia 
nepalankiai apie Stalino dikta
tūros žiaurumus arba' pasibai
sėtinus GPU darbus, tai komu
nistai tuoj aus ima rėkti, kad 
šitokia bolševizmo kritika pa
dedanti fašizmui, nes Hitle-

sovietų valdžią, > x /
Tačiau tię patys komunistai. k

nė nežiopteldavo, kuomet jų W ztnon“ 8ah PakeltĮ tlk 
vienminčiai Vokietijoje eidavo tam “kr? "aš‘«> ° sunkes- 
rarifca už rAnkda su Hitlerio “* ~ lal bana kn!nina>- 
gaujomis priešvaldžių. - Jie nėke!davo _ halso g S

(Tęsinys)
Jis greitai veda mane per di

delį butą. Dabar mes stovime 
svečių kambaryje prie kraštuti
nio lango. Langas panašus į

• i , . . , iivno uciį$vYcuu iiuaijuo Wu<- lektarną ir pro jį galima ma-prieš Maskvą, kurt liepdavn ševikl} pirm negu jie lyti geroką galą Sergievskio 
T ae marin ui, ėc m m • i- buvo pastatyti prieš teismo tri- gatvės. Matosi sniego apdeng- 
tos ly- bunįi,. r tas Tavričeskio Sodas. Feoflik-
denątnš^ardyti demokratinių Tačiau teisme! Teisme jie tas aiškina man:
partijU frontų. galeio nasakvti atvirai. kadi ,—Klausvkitp ir nenriešitarau-

“Vilriiš” klaūsia: / p
“Kažin, ar ateina’ Naujie- H 

nų redakcijai kada nors min
tis, k^d šavri tokiu užsipuldi
nėjimu ant Sovietų, ant ko
munistų,- jos objėktirigai pa
deda visiems Sovietų prie- j 
šams, įskaitant ir Hitlerį,' 
taipgi kenkia bendram visi? 
antifašistų veikimui?” 
Bet kažin; ar ateina “Vilnies” 

redaktoriams į galvą mintis, 
kad Maskva, šaudydama savo 
politinius priešus, padeda Hit
leriui? Ir taip pat, kad Mask
va, laikydama kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose so
cialistus, ' ardo priešfašistinį 
veikimą? '

Kol Rusijoje 'veiks teroras ir vena užsieny.

>galėjo pasakyti atvirai, kad, 
juos kankino. Teisme jnie
kas nebūtų kankinęs....taip, 
[teisme jų niekas nebūtų kari

kais 
To
jau

.—Klausykite ir neprieštarau
kite! Jūsų misija perdaug svar
bi. Tuoj jus gausite iš manęs 
smulkmeniškas informacijas. 
Viskas atlikta, kas buvo paskir
ta jums padaryti, Generolas Lo- 
puchinas gaus visas jam reika-

■wr ’ > ■ ¥

Jis greit man kiša sulenktų

LEONAS TROCKIS SUTINKA GRJŽTI
irusįjį

Sutinku grįžti į Rusiją ir at
siduoti teismui^ sako Troc
kio telegrdmd masiniam 
chicagiečią susirinkimui įvy- 
imšidfn praėjusi Sekmadienį, 
'jei bešališka tarptautine 
darbininkų atstovų komisi
ja ras -j)'dgitindą kaltinį 
mams, ktiridės man daro 
Stalino valdžia.

Sekmadieny, vasario 14 diek 
rią, Capitol trobesy Cliicagoj, 
159 North State strcct, įvyko 
reikšmingos gyvena m am j am 
momentui masinio susirinki
mo prakalbos. Jų lėiria bu* 
vo: Maskvos teisiniai ir kal
tinimai Leonui Trockini.

Kalbėtojai buvo advokatas 
Goldman ir Norma# Thomas.

Susirinkimui ir išneštai, ja
me rezoliucijai pamatas nu
statyta esmėj toks: Gyvena-, 
inuoju momentu, kai įvairio
se Europos valstijose siaučia 
fašizmas ir viešpatauja dikta
tūros, šio mitingo rengėjai, pa
tys kalbėtojai, plačios darbi
ninkų minios ir žymi libera
les visuomenės opinija iki 
šiol žiurėjo į Rusiją,, kaip į 
tvirčiausią atrėmimą , reakci
jos. Tačiriu nesėniai įvykęs 
Maskvoj vienas teismas, neuž
ilgo po jo kitas ir dabar ruo
šiamas trečias teismas kelia 
abejonės, kelia rūpesčio Rusi-

kampų ir vidury jė raudonavo 
penki apskriti antspaudai.

—Paimkite. Paduosite Lopu- 
chirriii! Dabar tegul... Pas mane 
—nieko. Sudiev! ,

Jis apkabino mane ir peržeg
nojo.
•• —Nepamirškite apie dinami
tą ir piroksiliną! Neatiduokite! 
Jus žinote, kur ta sprogstama 
medžiaga’ paslėpta.

Mes pasibučiavome. Tą minu
tę pasigirdo tvirtas ir nepaliau
jamas beldimaš į dūris. Aš. jbė- 
£au j drabužių kambariuką. 
Rakbpomis užlipau kaip voverė, 
o paskui sudaviau kumščia j lu
obas. Jos be jokio sunkumo at
sivėrė. Aš padėjau kairiąją ko
ją ant bako, o paskui ranka ap
čiuopiau stalo koją. Visai be di
delio sunkumo įsigavau j viršu
tinį kambariuką. Paskui užda
riau lubas, Buvo tamsu. Visur 
viešpatavo kapų tyla. Buvo ny
ku ir nejauku. Aš sunkiai kvė
pavau, tarsi stačiomis pakopo
mis užbėgęs į viršutinį aukštą. 
Aš atidariau duris j koridorių. 
Visas įsitempęs, aš pradėju 
klausytis, kas dedasi žemai. Aš 
laukiau šūvio. Tokie žmonės, 
kaip Feofilaktas- Alekseevičius, 
nepa’siduos gyvi! Bet ir žemai 
buvo tokia pat tyla, kaip ir čia. 
Atrodė, lyg visas tas didelis na
mas yra užkerėtas. Ko aš lau- 
kiu? Kodėl? Aš grįžau į kamba
riuką ir tamsoje pradėjau ieš
koti pakopų. Bet jų nebuvo. Vie- 

|na sekunde dingtelėjo baisi 
mintis:

—O ką, jeigu iš čia nėra iš
ėjimo?

Tyliai, pirštų galais, aš įsiga
vau j kitus kambarius:

—Gal kur surasiu stalą... ta
buretę... Nieko nebuvo! Tąsyk 
aš grįžau į kambariuką. : Išsi
traukiau revolverį ir jo ranke- 
na pradėjau daryti įdubimą sie
noje.

Kažkoks vidujinis balsas, vir
pėdamas ir skubindamas, įspė
jo mane:

—Tu1 bėldiesi. Nesibelsk! Ga
li nugirsti žemai. Jeigu nugirs, 
tu sveiks dingęs. Paliauk!

Bet aš nesustojau kalęs. Len
gvai skilo tinka. Po trijų minu
čių sienoje jau baltavo trys ne
gilus įdubimai. Aš nusitvėriau 
už bako grandinėlės (kad bent 
nenutruktų!), pašokau į viršų 
ir sienos įdubimais, tarsi pako
pomis, pradėjau lipti. Paskui j- 
sikabinu j baką. Dabar reikėjo 
tik stųktelti j lubas. Gulėdamas 
ant bako lentos, aš kairiąja ran
ka pastūmiau lubas. Lubos ne
sijudino. Aš sudaviau antrą 
kartą. Ir vėl nieko. Tada su
kaupęs visas savo jėgas, kokios 
tik gali būti pas kabantį ore 
žmogų, aš smarkiau trenktelė- 
jau. trečią kartą. Ir šį kartą 
lubos tuoj atsivėrė.

(Bus daugiau)

kibęs. Ale po teismo -* 
lauke juos po teisino? 
kios pat kančios, kurias „ 
kartą pergyveno ir nuo kurių liūgas žinias, 
sulužo jų Vriliri. PartrOjuš gi-Į ’ . - .
minėms ir artiniesiems. Ažuot|I)0^er^' Popierius tiek sulank- 
faritrą kartą pereiti jyeklą aritĮ* " 1 ” —1—*’
|žemes, geriau mirti! §tai 
jums, ii* kaltinamųjų prisipaži
nimai, štai liudymai teismuo
se savo gyvybei užbaigti.

Bet ruošiama trečias teis
mas, o toliau gal daugiau. Iri 
su visais" teismais yra surištas 

I Trockio vardas. Trockis gy- 
Tročkis, pasak 

nebus grąžintos pilietinės tei-1 kaltinimų, per vieną kitą suo- 
sės socialistams, tol Rusija bus kalbininką arba vienu kitu 

^didžiausia pagelbininkė fašizmo laišku, įsako ką įsuokalbiniri- 
ir hitlerizmo. kai turi daryti Rusijoj. Tie

— gi suokalbininkai, kai kurie 
jų buvę visų internacionalų 
lyderiai, svarbių departamen
tų direktoriai, davę paliepi
mus milionams kitų žmonių, 

įšoka kaip manikenai už virvu- 
1917' metu tgs kai tik gauna

Trockiolaišką iš ažii kelių 
šimtų mylių tolumos, 
kis - 
sužavėto jas, hipnotikas! 

i . i. ’ L •• * ’f

Tikrenybėj gi Leonas Troc
kis, nors ir didelių gabumų 
asriiūb, yrri tik1 žmogus; gabių 
žmonių esama pasauly ir dai
giau. Ne dėl Trockio iriachi- 

I nacijų keliamos bylos bolševi
kų tėvams Maskvoj. Pagrin
das byloms atrodo štai koks: 
Stalinas ir Sovietų Rusijos 
biurokratija traukiasi visu 
frontu nuo pozicijų, kuriose 
buvo įsikasę Leninas ir $0- 
yiefų Rusijos kūrėjai. 4au 
klases gyvuoja ĮĮusijoj, kaip 
jos gyvuoja kapitalistinėse ša
lyse; jau duota, riors ir ant 
p'Opieroš, konstitucija Rusijai; 
jau pripažinta ūkininkams tei
se neatimamai valdyti žemę; 
aiški nelygybė matyti gyveni
nio staridartuose tarp darbi
ninkų ir biurokartijos. At dė- 
liai to Trockis ir kiti bolše
vikų vadai ir plačios mažiau 
žinomų bolševikų minios ko
voja prieš Staliną ir sėdinčią 
Sovietų bairie biurokratiją.

Kad paneigti, kad diskredi
tuoti, kad sutrempti opoziciją, 
tai Stalinas" ir Sovietų biuro
kratija fabrikuoja kaltinimu'S 
jai, išmislija pasimojimtis, troė- 
kistų parduoti Rusiją, suokal
bius su Vokiejija ir Japonija. 
Bet — kalbėjo Goldman — 
tai yra mario asirieniška nuo
monė. Gal ji klaidinga. To
dėl reikia daugiau faktų, nuo
dugnesnio Maskvos teismų ty- 
rinęjimo.

Ir šitokiam tyrinėjimui Le
onas Trockis pilnai sutinka, 
Lai bešališka tarptautinė dar- 
biriinkų atstovybė ištirta visus 
kaitiųimųs, lai pėržluti visus 
dokumentus, kokius jis, Troe- 
kisy gali patiekti. Lai p erzi u' 
ri kaltinimus ir jiems pareiūti 
dokumentus, kuriuos gali pa
tiekti Stalinas. Ir lai išneša 
sprendimą.

Telegramoj,, kuri sekmadie
nio susiriūkime^ >susidčjusia- 
me iš 800—900 žiūrinių, buvo 
skaityta, Leonas Trockis pa
reiškia viešai ir aiškiai: 
Lai Stalinas sutinka bešališkai 
tarptautiniai dailininką atšok 
uų komisijai išnagrinėti kalti
nimus daromus jam> Trockini- 
Ir jeigu takioj komisijoj pasi-

jos revoliucijos 
draugų; tarpe.

Nes tęisįarpi buvo ir nuken-| 
tėjo Rusijos revoliucijos va

idai, revoliucijos tėvai. Atro-| 
do, kad irv ruošiamoj trečioj j 
byloj kąltjpamųošius ištiks 
toks pat lipintas: Ir kuomet 
kart kartėliais įvykusiose pra
eity šeri ir ten bylose iškeltose 
darbininkų vadams — kaip 
Tarnui Mooney, Sacco Van- 
zetti ir kitiefris '—- jos nors lai
kinai, hOTS galinai vienijo dar
bininkus prieš reakciją, tai 
Maskvos bylos dar labiau dar
bininkų riuoriiones dalina, dar 
aršiau jų spėkas skaldo.

Išti’krųjų, štrii buvusieji Ru
sijos revoliucijos vadai —ZL 
novjevas, Kąpierievūs, PiatakOr 
vas, Radrikas ir eilė kitų. 
Jiems daroma kaltinimas, kad 
jie .sukalbiavę ir dėję pastan
gai sunaikinti, ^palaidoti saivo 
pačių kūrybą, savo pačių kū
dikį — Sovietų Rusiją. įro
dymas: pačių kaltinamųjų 
prisipažinimai I

Bet kuorųęt skaitai žmogus 
Maskvos teismų nuorašus, 
kuomet nagrinėji liudymus, 
kuomet svarstai įrodymus, tai 
nejšvengiariiai tenka daryti 
išvadas, kad Maskvos teisinai 
nebuvo vedami taipį kaip mes 
esame pratę teisinus vedamus 
matyti; kad. nebuvo praktiš-

Troc- 
koks tai burtininkas,

stytagj kad lengva paslėpti sau
joje, Alekseevičius priduria:

—Kiekvieną minutę aš galiu 
būti areštuotas. Jeigu iki vaka
ro jie’manęs nesuims, tai nie
kad nepagaus. Bot tai gali at
sitikti ir tuoj. Likime! Jus tu
rite žinoti, kaip pasprukti, jei 

bus bandoma areštuoti, 
Per visą butą jis veda mane 

į drabužių kambariuką. Ten ka
bo ant sienos iš virvių padary
tos pakopos. Feofilaktas Alek- 
seviČius greit pasikelia jomis 
ir kumščia suduoda į vidurį lu
bų. Aš netikiu savo akimis Lu
bos tuoj prasiveria. Feofilaktas 
aiškina:

—Ten irgi kambarys drabu
žiams. Kai atsistoji ant šios 
paskutinės pakopos, tai pro 
prasivėrusias, lubas nesunku pa
siekti stalo koją. Paskui leng
vas raumenų įtempimas, ir jus 
—ten, kitame aukšte...

Jis įraukia virvę, tarsi norė
damas iš bako vandenį išleisti. 
Lubos užsidaro.

L Jis baigia;*
—Jeigu butų , pavojus ir ki

tame aukšte, tai žinokite, jog ir 
iš to kambariuko pro luba^ ga
lite pasiekti pakraigę.

Aš nustebintas.
Mes grįžtame į svečių kam

barį ir atsistojame prie lango. 
Feofilaktas duoda paskutinius 
nurodymus.

Aš su ■ atsidėjimu žiuriu pro 
Iangą>

Ir tą minutę aiškiai girdžiu 
smarkiai važiuojančio automo
bilio dūzgimą. Kaip liguistai į- 

| tempti mano nervai, kokia ne
paprasta klausa'!

.—  —i—     —

1937 Plymouth Rumble Seat Coupe

1937 metų Plymouth, vadinamas Rumble Seat Coupe 
erdvesnis penkių keleivių karas. Užgalio sėdynė erdvi ir 
išmušta su oda. šių metų visi didieji Plymouth “bodies” 
modeliai yra padėti ant guminių poduškaičių, kitaip ta
riant, revoliucijonuotos “hųshed” važiavimo rūšies. Be to, 
turi orlaivio typo krėtirrio siurblius, hypoid užpakalines 
ašis ir “sąfe-styling”. Visi langai iš apsaugos stiklo ir vi
sa tai be extro kainos pakėlimo.

NUŽIŪRĖJIMAS
Pro langą aš pamačiau, kaip 

apsiaučiamas namas. Automobi
lius jau stovėjo prie įėjimo. 
Tai nepaprasta. Tokios oblavos 
tbu’vo darorioš tik nakties me
tu, o dabar buvo tik 11 vai. ry
to. Nerviškai ir smarkiai plakė 
širdis. Atrodė, jog pražūtis ne
išvengiama. Feofilaktas Alek
seevičius tvirtai suspaudė mano 
ranką prie alkūnės.

—štai ir galas, — (arė jis. 
—Aš žusiu, bęt jus turite išsi
gelbėti.

. —Tik abu,
—Tokiu budu aš jums įsa

kau, kaip vyresnysis.
—Tokio įsakymo aš negaliu 

išpildyti.
—Tylėkite ir klausykite! At

siminkite; jūsų žuvimas neišgel
bės mario gyvasties.

Ir staigą griežtai, greit ir 
tvirtai pridūrė:

—Jeigu jus nepasislėpsite ir 
nejsigausite į antrą aukštą pro 
lubas,. tai aš nusišausiu. Ieško 
nė jūsų, o manęs.

Jis nerviškai ir greit ištrau
kė iš kišenės paketuką. Ant jo

Nuvežė j ligoninę sužei
stąjį, pabėgo

Automobilis, kuriuo važiavo 
trys vaikinai, sužeidė Franki 
Higmey 48 metų, 6708 South 
Sangamon Street. Nelaimė įvy
ko prie Halsted ir 64 gatvių. 
Vaikinai nuvežė sužeistų j į į 
Englewood ligoninę. Tačiau li
goninėj jie sužinojo, kad su
žeistasis gali mirti, tai pabė
go. Policija dabar ieško jų.

rodys nors mažiausios abejo
nes dėl jo kaltumo ar nekal
tumo, tai jis sutinka grįžti i 
Rusiją ir atsiduoti teismui.

...

DETROITIEČIAI!
“NAUJIENAS” 
NUSIPIRKSIT

Sekamose Vietose:
M. BALCHUNAS, 
1308 Westminster.
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DR. ftioNTVIDAŠ, Dr-jos Daktaras, K. GUGlŠ 'Dr-jos Advokatas’ ‘ X P. VARKALA, Draugijos Auditorius. 
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CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS VALDY
BA, VIRŠININKAI IR KOLONIJŲ ATSTO

VAI 1937 METAMS:

Julius Mickevičius, prezld. 
Kastas Kailis, vice-prezid. 
Vincas Maukus, sekretorius. 
Paul Miller, fih. sekretorius. 
Jonas Degutis, iždininkas. 
Petras Galskis, trustisas. 
Paul Milaševičius, trustisas.
Daktaras kvotėjas valdybos 

išrinktas — A. Montvidas; le
galia patarėjas — K. P. Gugis; 
auditorius — J. P. Varkala.

Kolonijų atstovais valdyba 
paskyrė:

Springfield — Vincas Čer- 
nauskas, .. «

Harvey — Antanas L. Skir • 
montas, . * ■

Cicero — Kazimieras Yokub- 
ka,

Indiana Harbor—Jonas Kuo
las,

Gaty — Antanas Steponaitis, 
Rockford — Stasys J. Pet

rauskas,
Au’rora—Pranas Doihidovich, 
Melrose Park—-Anthon Kru- 

šlnis,
De Kalb — P-lė Anna Ka

rėta,
Waukegan — P-lė Suza’na L. 

Gabris,
Racine -L Stasys Mockus, 
Chicago Heights —- Juozas 

Albauskas
St. Charles —. John P. Gri

ciunas.
■ Visi Chicagos Lietuvių Drau
gijos atstovai kolonijose, o po
draug sekretoriai iždininkai Lie
tuvių Kultūros Draugijų yra po 
kaucija.

daini- t
ir sar~
su s.a-

Siisi-

f

NAŪJIENOS,.Chle»go, UI

' MUSU KONKURSANTAI
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Iš Chicagos Liet. Draugijos susirinkimo

Krikščiūną.

Vasario 9 d. vakare įvyko zidento nuomone šis darbas e- 
Chicagos Lietuvių. Dr-jos susi
rinkimas. Narių atsilankė nema
nąs skaičius. Atidaręs susirin
kimą, prezidentas J. Mickevičius 
paskyrė maršalkas — M. Čepu- 
levičių ir Tarną Kubilių; balsų 
skaitytojais — K. čepuką, P. 
Daujotą,

Narių atsistojimu atiduota 
pagarba praeitą mėnesį miru
sioms Draugijos nariams. Mi
rė: Adelė Martinkienė, He’en 
Čeponis ir Simonas Čivinskas- 
Cherry.

Draugijos užrašų sekretorius 
V. Mankus perskaitė praeito su
sirinkimo tarimus—vienbalsiai 
priimti.

Draugijos prezidentas J. Mic
kevičius pranešė, kad Triumfo 
Konkursas prasidėjo vasario 1 
d.; konkursantų dalyvauja, kar 
tu su kolonijomis, ^8. Konkur
so vedėjas numato, kad bus į 
Draugiją įrašyta’ trys tūkstan
čiai naujų narių. Taipgi primi
nė, kad Draugijos skyrių orga
nizavimo darbas Chicagos apy
linkėse eina' prie pabaigos—dar 
bus įsteigta du skyriai; būtent 
—Wes«tville ir Kenosha.

Taipgi pranešė, kad Chicagos 
Lietuvių Draugijos valdyba pra 
dėjo rūpintis jaunimo klausimu. 
Geriau pasakius, kad lietuvių 
jaunimui, kurio randasi nema
žiau tukstančid Chicagos Lietu
vių Draugijoje, davus apsčiai į- 
vairaus lavinimosi darbo Drau
gijoje. Vieni musų nariai nori 
lavintis sporto šakoje, kiti me; 
no, treti lietuvių kalbos-istori- 
jos, tai šito praktiško darbo 
plano paruošimui valdyba pa
kvietė. komisijon šiuos septynis 
Draugijos narius: Dr. P. Gri
gaitį, inž. K. Augustinavičių, 

.Dr. A. Montvidą, J. Mickevičių, 
inž. Algirdį Rulj, K. Steponavi
čių ir A. Vaivadą. Jų darbas,— 
tiksliai išstudijuoti kitų tautų 
jaunimo organizacijų tvarką ir 
kai ką pritaikant HętUVių jau
nimui paruošti planą jaunimo 
lavinimosi darbo Chicagos Lie
tuvių Draugijoje. Kaip greit 
planas bus paruoštas, bus pa
siūlytas Draugijos valdybai pra
dėti vykdinti gyvenimam Pre-

sąs gana didelis ir labai svar
bus, pradžia darbo reikalaus ne
maža išlaidų, ž'nomh, šis pla
nas palies ne vieni Draugijas 
jaunimą Chicago j e, bet ir Chi- 
ca'gos apylinkėse.

Kadangi dabar Draugijon pri
klauso čiagimių jaunų lietuvių 
ir šiame Triumfo konkurse ma
noma įrašyti dar kitas tūkstan
tis, tai Draugija prie tokių 
skaitlingų jėgų sugebės tiksliai 
paruoštus darbus jaunimui sėk
mingai vykdinti gyveniman.

Draugijos iždininkas J. De
gutis pranešė, kad sausio mė
nesį buvę įplaukų $7,082.03..Iš
laidų buvo $6229.11. Liko — 
$858.84.

Draugijos finansų sekretorius 
P. Miller pranešė, kad sergan
čių narių esą 31, pasveikusių 
narių per praeitą mėnesį ėsą 17. 
Mirė trys nariai.

Draugijos Biznio Komisijos 
X>irmihinkas drg. J. Kaulinas 
praneša, kad Draugijos vakara’s 
publikos skaitlingumo žvilgsniu 
buvęs gana sėkmingas.

Kadangi dabar eina vajus au
kų rinkimo Lietuvos politiniams 
kaliniams, tai buvo įnešimas ir 
priimtas, kad paaukoti $5.00. IŠ 
svarbesnių tarimų daugiau kaip 
ir nebuvo. Pasibaigus susirinki
mui ėjo programas. Žymus dai
nininkas ir narys Draugijos p. 
Kazys Pažarskas vykūsia'i pa
dainavo kelioliką dainų. P-ui 
Pažarskui dainuojant p. Kazys 
Steponavičius pianu lydėjo. Se
kė inž. K. Augustinavičiaus kal
ba apie Ispaniją. Kalba buvo 
nuosekliai prirengta, vaizdžiai 
atpasakojo Ispanijos liaudies 
kovą už laisvę iki dabartinio ci
vilio karo laikų. Taipgi prisiijįiL 
ne ir kokios pasėkos gąli kilt 
iš Ispanijos civilio karo.

Susirinkimas, o podraug ir 
programa pasibaigė 9:55. Na
riai skirstėsi patenkinti nuotai
kiu susirinkimu ir gera progra
ma.

ST. CHARLES, ILL.
. • .... ■■ . v,f
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Įsikūrė Chicagos Lietuvių x 
Draugijos skyrius

Vasario 7 d. Pearson Svetai
nėje įvyko pirmas Chicagos Lie
tuvių Draugijos narių susirinki
mas. Iš Chicagos buvo atvykę 
Dr. A: Montvidas ir inž. Kastas 
Auguštihavičius, taipgi 
ninkas Kazys Pužauskas 
tįstas Vytautas Beliajus 
vo šokėjų-artistų trupe,
rinkime nutarta’ vienbalsiai įs
teigti Chicagos Lietuvių Drau
gijos skyrių, bhtent, St. Chąres 
Lietuvių Kultūros Draugiją. Iš
rinkta valdyba iš1 šių narių:’

Ronaldas P. Griciunas, pitm. 
Jonas Tamošiūnas, pagelbin. 
P-lė Della Novogrodkiutč — 

prot. raštin.
Jonas Griciunas, sekret.-ižd. 
Justin Kukuraitis, iždo glob. 
P-ia Ella Medzviega, iždo gi. 
K. Navogrodskis, maršalka.
Atlaikius) susirinkimą, - buvo 

gražus programas. Kalbėjo Dr. 
Montvidas, inž. Kastas Augus- 
tinavičius, dainavo Kazys Pa- 
žarskas, Beliąjaus grupės , šokė
jai gražiai, pą^ok^v lįetųyiškUS: 
šokius. Po .šokių ėjo draugiški 
pašnekesiai, užkandžiai ir t.t.

Taip sakant, kreditas p. Bu
lave už šio skyriaus įkūrimą.

Algirckks Rulis
Smagu pažymėti, kad Chica

gos Lietuyių Draugija susilau
kė j) savo narių eiles žymų jau- 
nuolj inž. Algirdą Rulį.

WESTVILLE, ILL.
Pabaigoje Šios savaitės musų 

gabus organizatorius Frank 
Būlaw vyksta į Westvillė, kad 
čia galėtų įkurti Chicagos Lie
tuvių Draugijos skyrių-—West- 
ville Lietuvių Kultūros Draugi
ją. Y^estville lietuvių daug, ne
mažai jų ir Gėorgbtovvn, šiek 
tiek ir Danvillė. Iš šių trijų 
kaimyniškų miestelių turės, būt 
sudarytas Draugijos skyrius ne
mažiau iš šimto narių. .

šių žodžių rašejas gana gerai 
pažjsfa žymesnius L Wektvi-les 
darbuotojus, pąšitiiki, kad jie 
tinkamai prigelbės musų atsto
vui Frank 6ulaw įrašyti reikia
mą skaičių narių, kad butų ga
lima įkiirli WestvilleS Lietuvių 
Kultūros Draugiją.

(Tęsinys) ‘

Pranas Klikiia
Kon. Pranas Klikna, tai

nas musų Visų pažįstamas; jis 
dalyvavęs keliolika kontėstų 
“Naujfęįių,” nemažai įrašė į 
Draugiją pereitame kmikUrše. 
Mu;ų Ptano visur pilna, — jis 
su svietu, o svietas su juo, per- 
tat galima tikėtis jo šiame kon
kurso darbe gerų rezultatų. 
Konkurso vėdejas apskaitliavo, 
kad Pranas į" ašys nemažiau 
kaip penkis dešimtis naujų na
rių. Welh Pranai, pasispausk, 
penkis dešimtis įtarių turi įra
šyti L •iA.

P-lė Aiit. Kacevičiutė
*’ ši jaunuolė, p-lė Antdihette 
Kacevičiutė, visai naujokė šito
kiame darbe, jbet ji pasitiki sa
vo jėgoms, nusitarusi nemažiau 
kaip tuziną jaunūbjių arba ir 
senesnio, amžiąūš narių įrašyti 
Draugijon,1 Gero pasisekimo 
musų jaunuolei konkursantei, į- 
rašyti ko daugiausia naujų ha-

: • ';V: ' ",

’ Adolph Kaulakis
P-aš Adolph Kaulakis, iŠ d- 

mato spaųstuvinlhkas, rimtas, 
geras organizacijų darbuoto
jas, Kon, A. Kaulakis nusitaręs 
šiame konkurse Draugijon įra
šyti ne daugiau ir ne mažiau 
kaip penkioliką naujų narių. A- 
aolphai, lauksime tavo darbo 
vaisių!.

Jonas Kuolas
r

Musų konkursantas drg. Jo
nas Kuolas taipgi yra sekrelo- 
rius-iždihinkas Indiana Harbor 
Lietuvių Kultūros Draugijos, 
žymus darbuotojas šios koloni- 
j os,: beit j am ’iff darbas. čia pu
sėtinai didėlis,/'tūri ’ įrašyti 69 
narius. Well, Jotiai, turi pusėti
nai spaustis, tavo kvota pusėti
nai aukšta. Kviesk sau į talką 
didesni būrį, k’ąįi' jie prigelbėty 
tau sėkmingai darbą baigti.

John A. Kulius
'..juo,..*"

Tai Elmwojęid5 dtak gyvento
jas, senas šios, kolonijos pilie 
is, plius _ didžiausio Chicagos 

dienraščio “Tribūne”’ darbinin
kas. Kaip seksis musų konkpr- 
santui J. A. kulius įrašyti nau
jus narius Draugijon, tai atei
ties k’ausimas. Bet kaip ten 
nebūtų, kokią dešimt narių 
tikrai įrašys. Well,‘ Jobai, pasi- 
spausk nors tiek, kad > Užpildy
tum kvotą;' Tavo kvota gjana 
žema.

P-lė Anna Kerata
P-lė Anna Karėta, De Kalb 

Lietuvių Kultūros Draugijos še
ire torč-iždininkė, bet dabar bus 
ir konkursante. Jai reikės gana 
dirbti, kad kvotų užpildyti. De 
Kalboje reikią naujų narių įra
šyti nemažiau kaip 58. Jeigu 
p-lė Anna Karėta negalės savo 
,kyotos užpildyti, tai jai prisiu
sime į pagalbą p. Frank BūlaAv, 
jis jai padės. ęjukurą pasiekti.

v Antanas Krušinis .
Chicagos Lietuvių Draugijos 

skyrius Melrose Park turi girna 
... />.T. ' L ■ es/k-L ’

, , 11,1 ■! »■ ■■■— . i UlIlllRl

• t- •. > « * z- .w •• , •————- "" “ '—.....
• ’ ' • į ,r ' ’ {- ’ '.

sumanų kotykursantą, tai p. An
tanų Kruširij. Jis Melrose Park 
Ir apylinkėje yra rimUi nusita
rs įrašyti 69 narius. Neabejo
jam, kad p, krūŠiįns savo nu- 
šitkriihą užlopyk, 69 narius 
įrašys, ž’nopia, reikia pasi' 
spausti/ kad tikslą pasiekti, 
pratartu priminti, kad^p. Kru
onis yra Melrose Park Lietu
vių Kultūros Draugijos sekre- 
tbrius-iždininkas.

■' ■, r • I ■.

P-lė Jennie Lauraičiu- 
tė-Laurel

P-lė Jeriniei Latirėl,—tai duk
tė p-nų Lauraičių; ji gabi ir Su
mani mergaitė, plius ji i£ffo 
globėja Waukegah Lietuvių Kili 
tūroš Draugijoje. P-lė Laure! 
čia turės sunkiai padirbėti, ries 
jai ir pdėi Gabris; reikės įrašy
ti 132 narius: Jeigu šids dvi 
jaunos merginos neįstengs kvo^ 
tos užpildyti, taį turėsime joms 
į pagalbą prisiųsti musų atsto
vą p. Bulavv, bet pasitikime, 
kad jos dvi savo jėgomis sėk: 
mingai darbą baigs.

P-nia Julia Luketis
P-nia Julia Luketis, — tai 

Springfield narsuole, stojįo j 
conkuršą vien tuo ‘ sumetimu, 
kad Chicagos Lietuvių Draugi
jos skyriuj Springfield sukeltų 
narių iki trijų šimtų. Well, p-n’a 
Luketis, neabejoju, šiame darbe 
daug pasidarbuos, ji tūri plačią 
pažintį vietos lietuviuose, ypa
čiai tarpe jaunimo. Springfield 
reikia Sukelti 66 naujus narius, 
{ohkursantų, regis, čia bus ke- 
uri, tąi turėtų minimą spragą 
rutinai užtverti.

Petras Martinkaitis- 
Sehas Petras

Chicaįfa paąjstą Seną Petrą, 
Senas Retras pažįsta Chięa-

tų tikrai būti įrašytas. .P-nia 
Mątkktiskas praeitą korikūrsą 
nors ir nebuvo konkursante, bet 
kelioliką Mrilj įtaė. .Tokia ftp- 
sukri, malonaus budo ir gero 
apsiėjimo moteris savo darbui 
tikrai padės sėkmingą tašką.

Zigmas S. Mickevičius t
Na, ir musų Zigmas S. Mič- 

kevičia etoj b į konkurso drim
bą, puiku, ar ne? Nors Ir 
Stambus biznio Žmogus, bet dėl 
labo savb brganizačijos maloniai 
Sutikb pasišvęsti, kad jrašius 
pūrą desėtkų naujų narių Drau- 
gijom Valio, musų Zigmas!

Jonas Maslaiiskds
Tūi Cicero gyventojas, senas 

Šibs organizacijos natys. P-nas 
J. Maslauskas dar pirmą kartą 
stojo j Draugijos aktyvų dar
bą, kad įrašius d'dėsnį skaičių 
naujų narių. Tiesa, p. Maslaus
kas ir praeityje yra vieną kitą 
narį įrašęs^ taip sakant, yra ak
tyvus narys, bet š ame konkur
se, neabejojame, kad įrašys po
rą tuzinų naujų narių. Lauksi
me.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Į. ... ■ . * '-S—---------—----- ---------
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Remkite tuos, kurie 
garsinasi- 

“NAUJIENOSE”

KENOSHA, WIS. -- --- į..-i
Kaip tiktai bus baigtas dar

bas WestvH‘e,. p> Frank Bulaw 
Vyks i Kenosha, Wis. Tai bus 
po paskutinė ^kolonįja, kurioje 
turės bųt įsteigta I^enosha Lie- 
tuvių Kultūros Draugija. Poras ’ 't ■ ,' • ; *
mėnesių atgal musų atstovas 
čia darbavosi gana sėkmingai, 
įrašė dešimtį narių, bet datbą 
nebaigęs turėjo vykti į kitą ko
loniją. Tokiu būdų Kenosha ko< 
Jonija buvo pą'likta vėlesniam 
laikui. Baigus darbą organiza
vimą visose kitose, kolonij ošę, su 
Kenosha bus padėtas paskutinis 
taškas. Geriau pasakius, pasi
baigs Chicagos Lietuvių Drau
gijos skyrių organizavimo dar
bas Chicagos apylinkėse.
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P-lė Aldona Miller
P-lė Aldona Miller dar pirmą 

kartą stojo į taip svarbų dar
bą, bet kaip ten nebūtų, ši ma
lonaus budo panelė nors ir pir
mą kartą konkurse, bet ji nors 
penkioliką naujų narių t krai 
įrašys Draugijon. O jeigu bus 
ir daugiau, tai bus dar geriau. 
Lauksime.

o benas retras pazjsta cmęa- 
gą, geriau pasakius, , Chicagos 
lietuviai žino Seną Petrą,’ o Se
nas Petrą^pą^įsta Chicagos lie
tuvius, — jis Su jais, o jie su 
juo. Senas Petras gana daug į- 
rašė naujų narių Draugijon 
praeitą konkursą, bet jį pralen
kė Steponavičius ir Bulaw. Da- 
jar šiame konkurse Sėnas Pet
kas parodys lietuviškam svietui, 
ką jo “senės” jėgos galu

Kiek Petras jiąšys naujų na’- 
rių šiame konkurse, sunku iš 
inkšto numatyti, bet kad tris 
šimtus narių prirašys, tai nė 
kiek neabejoju. Well, Petrai, 
pradėk spausti iš pat pradžioj, 
o vėliau bus sunku pasivyti Bu- 
iaw, Steponavičių ir Ambrose. 
Marš į darbą su pradžia kon- 
<Uršo!

Inž. Kazimieras Ma- 
tekonis

Inž. K. Matekonis, jaunas ir 
Apsukrus vyras,, nors ir čiagi- 
mis„ bet kalba \kai{r tikrai se
nos tėvynės aug 
lietuvių kalba. Nors baigęs au
kštesnį mokslą,' bei Chicagos 
Lietuvių Draugijai pasižadėjo 
mielai darbuotis, kad pareiškus 
organizacijai ištikimybę, paro
džius jai tikrą nuoširdumą, 
svarbiausia įrašius didelį skai
čių naujų, jaunų narii|.

P-lė Josephine Miller
Maža kas iš mus nepažįsta 

larbščios Eyanston jaunuolės 
p-lės Josephine Miller. Pravar
au priminti, kad ir Josėphine 
tėvai yra aktyvus dalyviai mu
sų lietuviu kujtūrmio gyvenimo, 
taip ir jų jauna duktė, pasižy- 
ni tomis kilniomis ypatybėmis. 
Musų konkursante yra nusita
rusi įrašyti Draugijdn hėmažiau 
dviejų tuzinų narių. Iš p-lės Mi- 
ėrihteš to. galima pilnai tikėtis.

P-iiia Petronėlė Mar
kauskas

P-nia Petrcpėle Markauskas, 
brightonpark'ietė, įrašys' dvidė-’ 
Uint penkis naujus narius Drau
gijom žinoma, jeigu ir daugiau 
įrašytų, mes nepyksime, bet č’a 
pažymėtas skaičius narių turė-

riis, grasia

P-nia Lucija Matekonis
P-nia Lucija Matekonis, ro- 

žiu žemės gyventoja, taipgi yra 
biznyje, bet dėl labo organza- 
cjos ji yra nusitarusi dalį s’avb 
laiko paaukoti. Malonu Draugi
jai, kad savo eilėse turi nema
žą skaičių; kurie veikia organi
zacijos labui. Neabejojam, kad 
p-nia Lucija Matekonis, Rose- 
land, turės gerą pasisekimą į- 
rašyme naujų narių Draugijon, 
.bent kokius 35 narius, manome, 
kad tikrai įrašys.

Stasys Mockus
Viso plataus Racine lietuviai 

žino ir pažįsta žymų šios kolo
nijos darbuotoją, p. Stasį Moc
kų. Jis daug veikė SLA kuopo
je, jiš biznierius, jis darbinin
kais, jo visur pilna. Taipgi p. 
Stasys Mockus yra sekretorius- 
iždininkas Racine Lietuvių Kul
tūros Draugijos, na dabar plius 
-^-konkursa'nta. Well, musų 
Stasys čia turės pusėtinai sun
kų darbą — abu su kitu kon- 
kursantu, p. Št. .Statkevičium, 
turės Draugijon įrašyti 68 nau
jus narius Racine. Bet tokiems 
darbštiems vyrams ką tai reiš
kia.

Joseph Meškauskas
P-nas Joseph Meškauskas, tai 

stambus tūzas Chicago Hėights 
lietuvių gyvenime. Musų kon
kursantas p. jT. Meškauska’s y- 
ra maršalka Chicago Heigts 
Lietuvių Kultūros Draugijos, ne 
mažai musų darbuotojams pa
dėjo įrašyti naujų narių Drau
gijom Dar pravartu prisiminti, 
kad p. Meškauskas per ilgą lai
ką yra buvęs šio miesto polici- 
jaritu. Draugiškas ir gana su
manus žmogus, jis 25 naujus 
n'arius Draugijon tikrai įrašys, 
o kad kokios, ga’i įrašyti kur 
tas daugiau, negu čia pažymė
tas skaičius.

t

P-nią Elzbieta Norgai- 
lienė

P-nia Elzbieta Norgailienč, 
brightonparkiėtė, pasižadėjo šia
me Draugijos Triumfo konkur
se būti aktyvi naujų narių įra
šyme, taip rakant, stojo į kon
kursą. P-nia Norgail’eri'ė yra se
niai pas zymėjusi savo sąmonin
gu da'rbštumu; ji gana sėkmin
gai praeityje darbavosi “Nau
jienų” kontestuose. Manome, 
kad jai neblogai seksis ir Šia
me Draugijos konkurse. Pas 
ką yra gaila* pasiryžimo, tiems 
laimėjimas bei pasisekimas už
tikrintas. Kon: p nibs Norgai- 
lier.es kvota riumatbma 75 na
riai, bet jei kokios, ji gali žėng- 

dar toliau.ti

Waltėr Neffaš
Kas iš musų nepažįsta Ram

baus bznierio p. Walter NeffO, 
westsidiečio; jis viebučio savi
ninkas, jis svetaines savininkes, 
jis gero taverno savininkas, 
plius jis dabar bus ir geras 
konkursantas. Kiek kiek, bet p. 
Neffas penkiol.ką naujų narių 
Draugijon tikrai įrašys. Gero 
jam pasisekimo!

Andrius Naikelis
Kon. Andrius Na kelis, ssnas 

šios organizacijos narys, dabar 
nusitarė pasižymėti savo akty
viu darbu — įrašyme naujų na
rių. Well, kiek ne kiek, bet mu
sų Andrius dešimt narių tai tik
rai’kaip zet įrašys. Lauksime.

Chester Prakuruotas
Šis jaunuolis yra Gaty Lietu

vių KUlturos Draugijos užrašų 
sekretorius, taipgi apsiėmė į 
Draugijos Triumfo konkursų, 
kad Gary jrašius naujų narių į 
Draugijų. Ką’ šis jaunuolis galės 
nuveikti, tai ateities klausimas, 
bet deš’mtj kitą naujų narių 
vis įrašys. Gero pasisekiriio mu
sų jaunam konkursantui!

Peter Rozgtis
Kon. Petras Rozgus, senas 

nuoširdus musų darbuotojas. 
Jis riėmažai veikė ir praeitame 
Draugijos konkurse, įraše gerą 
skaičių narių, šiame konkurse 
nusitaręs Draugijon įrašyti ne
mažiau 15 naujų narių. Esu 
tikras, kad savo duotą žodį iš
laikysi, penkioliką naujų narių 
tikrai įrašysi. Lauksime.

(Bus daugiau)

T

ŠI VIETA REZERVUOTA

ROOSEVELT
FURHITURE KOMPANIJAI/l

i

(plikąs P. Jovarauskas ir Jonps P. Bertulis, $av.
Chicagūš Liėtuvfų Draugijos nariai)
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Antradienis, vas. 16, 1937

Yra nusistatę prieš “atžagareivišką” Ame 
rican Bar Association

Kiek laiko atgal Chicagoje pažangų, liberališkų programų 
pradėjo organizuotis nauja ad- ir buria daiktan tuos advoka- 
vokatų organizacija, “National tus ir teisininkus, kurie yra 
Lawyers Guild”. 
apie 300 narių.

Organizacijos laikinu virši- ■' .■ninku yra federalis teisėjas, 
William H. Holly. Tarp narių 
yra federalis prokuroras Mi- 
chael Igoe, miesto teisėjas 
John Gutknecht ir daugelis ki
ltų .žymių Chicagos juristų.

National Lawyers Guild turi

kurie
Ji jau turi priešingi American Bar Associ

ation atžagareiviškumui.
Sako pažangioji organizacija’, 

I “American Bar Association vir- 
'* šininkai yra turtuolių atstovai, 

kurie atstovauja’ ir kovoja už1 
j turtuolių reikalus ne vien teis
muose, bet ir organizacijos vi
duj. Musų tikslas yra pastatyti 
visuomeninę gerovę virš pri'va- 
tiško pelno.”

Angliakasiai ruošia rei
kalavimus

Gillespie, Illinois, miestely 
prasidėjo American Progres
sive Miners of America lokalų 
konferencija. Konferencijos 
tikslas yra nustatyti reikalavi
mus samdytojams, atnaujinant 
sutartį balandžio 
metų, 
kiantis
bininkų algas dienai $5.50 ir

35 valandų darbo savaitę. Anot 
Joe Ozanic’o, jo vadovaujama 
organizacija gal reikalaus 30 
valandų darbo savaitės naujai 
sutarčiai ir pakėlimo algų.

Garsinkitės “N-nose
mėnesį šių

Dabartiniu laiku vei- 
kontraktas nusako dar-

NAUJAS KULTŪROS 
NUMERIS

(gruodžio mėn).
Jau atėjo!

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 Krevė-Tautosa- 
kininkas”; H. Lukauskaitė, 
“Draugams”; “žygis į Hima
lajus.”

Galima gauti “Naujienose”.
45 centai numeris.

Užgavėnėms ir pele
nų dienai praėjus

< . J ’ ! V
Pagal religini arba Romos 

katalikų paprotį mes Lietuvoje 
Užgavėnių dienų, kaip sakoma, 
dvyliką kartų valgydavome, 
šeimininkė tą dieną išvirdavo 
geresnės mėsos ir daugiau, iš
kepdavo pyragaičių, blynų, gi 
šeimyna’ valgė, kiek galėją. Net 
ir piemenėlis, Lietuvos vargdie
nėlis, ir tas Užgavėnių dieną 
gaudavo valgio iki. soties.

Ant rytojaus, palenų dieną, 
Visi kam aplinkuma leisdavo, 
eidavo į bažnyčią klausytis pa
maldų. Kunigas žmonių plau
kus pelenais pabarstydavo, ta
čiau parėję namo iš bažnyčios 
žmonės gaudavo valgyti tik 
barščių ar kruopų, bet be rieba
lų, o apie mėsą tai jau nė kal
bos nebebuvo. •

Iš atvykusių į Ameriką lietu
vių daugelis dar ir šiandien lai
kosi seno papročio: Užgavėnių 
dieną valgo daugiau,‘ negu rei
kia arba yra sveika,, ant ryto- cagos laisva’maniat turėjo susi 
jaus eina i bažnyčią mišių iš-rinkimą Garfield Parko apielin-

klausyti, o (taipgi gauti pelenų kėje. Apsvarstę, apkalbėję tam 
'tikrus klausimus jie nutarė su
tverti Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos kuopų,

galvai. : ••• y'i
■ / ■ ' .■ •- "2 • ' * ■//'■ 
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Sugrįžę namo pradeda pasni4 
■ko1'dienas iki Velykų. Bet ne 
viską atsisako ragauti.; Pavyz
džiui, eina dantų plovimas le- 
gale degtine arba nelegaliu 
munšainu. Dantis; beplauj^nt 
pasitaiką vaidams- kilti, o vėliau 
ir naminiai karai išsivysto. Kai 
kada draugiškai juodas akis už- 
fundija, bonkomis is galvos pe
lenus išdulkina, retkarčiais 
tenka net policijų pašaukti, kad* laisvamanių susirinkime teko 

pavėluoti “Naujienų” 23 meti- 
: niam. susirinkimui, ir kada iė- 
• jau i Sokolų svetainę, tai jau 

j buvo' 5 valanda. Atidaręs ant- 
rasiaš duris pamačiau ilgą eilę 
žmonių prie langelio drapanoms 
pasidėti.

Va’ldybon įėjo drg. J. Juknis, 
J. ; Bruchas ir M. 'Davidonis. 
Apie Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos darbuotę tek?, 
pakalbėti kitų kartų.

Antras atmintinas įvykis, 
buvęs’ vasario 7 djenų, tai Nau
jienų koncertas. Dalyvaujant

, Matau, kad ilgai teks laukti, 
einy dar per vienas duris — 
žipriu, jau programas prasidė
jęs. Publikos pilna svetaine, vi
sos kėdės užimtos, pilnas bal
konas, visi pasieniai užimti sto
vinčių.

nesusipratimus išlygintų...
štai ir praėjusių pelenų diena 

ir vakarų kai kurie piliečiai 
plovė dantis, o po to dulkino 
pelenus iš galvų ir kitokias tau
tiškas apieraS date.

—Žemės Dulkė.

Programas įvairus ir gražus. 
Buvo sutraukti pirmaeiliai pro
gramų pildytojai. Menininkų 
spėkos'ir sąstatas platus ir jvaL 
rus. Visi savo užduotis atliko 
gerai.

Po programo žmonių buvo 
prisikimšę sausai ir, rodos, pe- 
timis vieni kitus nešiojo. Maty
ti buvo atvykusių iš įvairių ko
lonijų. Drg. Bacevičius, ‘daini
ninkas iš Rockfordo, pasakė: Tam tikslui WPA yra pasky- 
Mes rockfordiečiai važiuojame ru'si $2,800,000.

dideliu automobiliu, “buržuaziš- 
kai”. *'

Ūpas visų geras. Po progra- 
mo apsėdo apačioj stalus, vaka
rieniavo, stiprinosi. Vėliau v^s- 
kų užbaigė, turėjo ieškoti — 
kiek laiko praėjus vėl buvo ga
lima gauti valgyti.

Taip, pasiliks atminty ilgai 
vasario 7 diena! —J. J. P.

$2,800,000 paežeriui 
gražinti.

Works Public Administra- 
tion paskelbė, kad pavasariui 
atėjus prasidės darbas Michi- 
gan ežero pakrantei gražinti.

Vasario 7 diena
1 Vasario 7 diena pasiliks ilgai 

atminty, ar, kitaip sakant, isto
riškos atminties diena nema
žam chicagiečių* skaičiui.

Tų dienų, t. y. vasario 7, Chi-

LEMPŲ PARGENI) IŠPARDAVIMAS!
PAVYZDINIU IR PARODOS MODELIU PRATURTINIMAS 

JUSU PUBLIC SERVICE KRAUTUVĖJE
■ai

F. BULAW pas EI. KURAITI!
, PARDAVINĖJA

Buick ir

Pontiac
AUTOMOBILIUS 

įstaigoj

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

F, BULAW 
t
—. ■/-------- --

NORĖDAMI PIRKTI 

Naują arba mainyti seną 

automobili, kreipkitės:

F. BULAW
1 v : .r

MILDA AUTO SALES
806 West 31st, Street 
Tel. VICTOBY 1696
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Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija Rengiasi Jubiliejui
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Šįmet Amerikps Lietuvių Daktarų Draugijai sukvaka 25 metai. Tų sukaktuvių paminėjimui, organiza
cija žada rengti iškilmes. Planuoja bankietų ir “Sveikatos Savaitę.”

Dabartiniu Draugijos pirmininku yra Dr. M. T. Strikoiis (antroj eilėj, antras iš kairės). Jis oficialiai 
užėmė pirmininko vietų porų savaičių atgal. Naujos valdybos įvesdinimui, Draugija surengė privatiškų 
vakarėlį, buvusiuose Ūniversal State banko rūmuose. Ten dalyvavo apie 50 daktarų—Draugijos nariai ir 
Lambda Mu Delta brolijos “broliai”. , .. # .

“Įšventinimo” kalbų vakarėlyj pasakė Dr. A. Montvidas. Jis pareiškė, kad “kiekvienas iš'musų turi sa- . 
votiškų Dievų ir savotiškų nusistatymų, bet savo profesijos reikaluose privalome būti vien daktarai, o ne 
partijų nariai”. Jis ragino gydytojus sekti visuomeninį gyvenimų ir skaityti,pasaulinę literatūrų.

Tarp kalbėtojų buvo Dr. G. A. Wiltrakis. Jis yra chirurgas Elgin, Illinois, valstijos ligoninės, proto li
goms ir Loyola universiteto faktorius. Kalbėjo Dr. B. Zubrickas. Gimęs Lietuvoje, .jis baigė mokslus Aus
trijoje, o dabar praktikuoja šv. Kryžiaus ligoninėje. * 11 ', ' '

Tarp kitų kalbėtojų buvo Dr. W. Eisen nuo Lambda Mu Delta brolijos; pereitų metų Draugijos pirmi
ninkas, Dr. Makaras, ateinančių metų pirmininkas, Dr. K. Drangelis, Dr. Paukštis, Dr. Graičiunas, Dr 
Zalatorius, Dr. Simonaitis i» kiti. ]

Užimdamas Draugijos pirmininko vietų, Dr. M. T. Strikoiis pasakė trumpų kėlbų,
svarbųš

• Skubėkite! Tiktai keletas iš visų rū
šių beliko pasirinkimui. Pirkite naujų 
lempą savo namams . . . tokia kaina, 
kokia sutaupys jūsų pinigų. Ant išpar
davimo eina šios lempos: bridge, study, 
grindinės, stalinės ir boudoir. Žavin
čios, ir naudingos. Nepraleiskite šio 
didžiulio bdrgeno išpardavimo. Lanky
kite Public Service Krautuvę — dabar!

LENGVA
PIRKTI!

Mažas įmokėjimas. 
Likusi su mėnesi
niais jūsų elektros 
bilos įmokėjimais.

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

I
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Kalba apie - ir geria Malvaz Tavernose - Vaistinėse - 
N amuose-Raštinese-Kliubose-Restaurantuose. Kodėl? 
Todėl, kad Malvaz yra maistas—gėrimas papildytas su maistu — 
pagalba tiems, kurie yra nusilpę, pavargę ar darbo įveikti.
Ar jus priimtumėte musų pa
siūlymą prisiųsti jums kartoną 
iš 24 butelių? Apmokėkite draiveriui > 
$2.75 ir išgerkite po butelį kasdien per 
keletas dienų — jei tada, ^tesutiktumėte 

*.— mes noriai sugrąžinsime $2.75 
ir pasiimsime siuntinį.

Mums ne pro šalį duoti tokią 
gausią garantiją, dėlto, kad iš 
tūkstančių jau pristatytų kartonų tik
tai du teprašė grąžinti pinigus — bet 
nepaprasta duoklė duodama nepapras
tam produktui.

Malvaz daro Monarch Beer aludariai
24' butelių kartonas $2.75. 12 butelių kartonas $1.40.
Mes gražiname 50c už tuščius budelius. Mes gražiname 25c už tuščius butelius.

tęsti

irrancijos, kooperavimo darbuotėj, kad šie, jubiliejiniai metai butų reikšmingi 
Draugijos sekretorius yra, Dr. J. J. Kowarskaš

prašydamas tote-
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Šiandien visi į Lietuvos 
Nepriklausomybęs Iškilmes!

Parodykime Lietuvos liaudžiai, kad jos 
kovą suprantame ir ją remiame,

gJĄNPIĘN, Chicagos lietu
viai, susirinkite j Chicagos 
Lietuvių Ąu4itp^jų!

Ramdykite Lietuvos liaud
žiai, kad mes, Amerikos pa- 
žangieji lietuviai, suprantame 
jos kovų, kad jų remiame; 
ka4 ir mes, kaip ir ji, norime 
sugrąžinti Lietuvon demokra
tinę tvarką ir laisvę žmonėms.

Visi susirinkime Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje. Švęs
dami Lietuvos Nepriklauso
mybės Sukaktuves, ištieskime 
morąlės.ir piniginės pagalbos 
rauką savo tautiečiams, anoj 
pusėj vandenyno. Jie neturi 
teisių ir to gyvenimo, kuriuo 
mes džiaugiamės šioje šalyje.

Šiandien sukanka lygiai 19 
metų nuo svarbios Lietuvių 
tautai dienos. •

Vasario 16 d > metais 
Vilniuje buvo parašytas trum- 
pas raštas. Nenaudota tam 
raštui ypatingo popierio, ne
naudota stebuklingos mašinė
lės. Po raštu buvo padėti ke
liolikos žmonių parkai.

Paskutinio parašo rašalui 
išdžiūvus, Lietuvių tautai pra
sidėjo naujo gyvenimo laiko-' 
tarpis. Tas raštas ir’ jo pra
šai išbraukė i$ lietuvių gyye-j 
nimo svetįmo valdovo rete
žius; atėihė nuo jo teisę |jetų-

viapis pakyli kų jie privuln 
daryti, kaip’ jįe privalo gy
venti, šnekėti ir rašyti.

Tąą ueka|t.as, Vilniuj pasi
rašytas raštąs ątsteigė LiatUr 
vą, kurioj vardo taptių aųrar 
še nebuvo per kelis šinitua 
metų. Taip kaip Jungtinių 
Valstijų tėvai” ątsipaląidoju 
nuo svetimų valdovų, para
šydami garsiąją Nepriklauso
mybės Deklaraciją, taip jr 
Lietuvos atgimimo tėvai at- 
steigė Lietuvos Nepriklauso
mybę, vasario 16 d., 191.8 m.ėr 
tais, Vilniuje ' pasirašydami 
Lietuvos Nepriklausomybės 
aktą. ?:

T’as raštas buvo svarbus to
dėl, kad jis pareiškė pasau
liui visos Lietuvių tautos va
lią.

. / *• . ' 'j1 -A

jungtini Valstijos; gerbia 
savo steigėjų Nepriklausomy
bės Peklaraeiją, ir dpkūmen- 
to originalą laiko’ aukso rė- 
miLOsę, sostinėje, Wąshing|o* 
ne, ’P: C;. Cerbdąmi dokumen
tą, Amerikos va4ąi prisilaiko 
ir jo raidės ir dvasios.

liet ųe taip dabartinėj Lie
tuvoje. Pabartiųiams Lietu
vos valdovams Nepriklauso
mybės aktas yra lik popierjo 
sklypas, tielkšmingi to aklo 
žodžiąj, žadą Lietuvos žmo-i

pėins savyvąĮdą, ląisv^, liku 
paneigti. Jų vieįoj žmdnės gą-* 
yo priespaudą įr dyąsinlus 
pančius, kųklį L^tUVUS |įąu- 
|lis tesitikėjo iš syetiuu? VU?’ 
dovo, o ne nuo sąvo apgintu 
Pių- (

Lietuvos liąudls k,Q¥nją 
prieš dabartinius yąjdoyųą. 
Bet jos raukus ąurištos, Val
dovų pusėje yrą šaųtųyąį, 
riuos jie dažnai pąn.auduja 
valdovų pusėj yra pjufeąh fe 
riuos jie surenku U to Ifer 
dies; valdoyąi laiko už$aup^ 
liaudžiai bumą- Lietuvos žmUr 
pėms sunku kiUyoti-

Suteikime, pieš ąm^Flkto 
čiai, jiems painią. SųąįFįpfc^ 
į Cliicagos AudĮtol-
ją, priimkime rezoliucijas ir 
Sjiimeskimė savo atliekamus 
cąntus sustiprinimui kovos už 
laisvės ir demokratijos sugrą
žinimą Lietuvoje.

Auditorijoje įvyks didelės 
iškilmės. Ten kalbės ‘‘Naujie
nų^ rMaktoiųs, p; @rį$fe; 
didelią toluvių ir darbo ^ųio- 
nių draugas, adv- Paeratil 
O^ąrą, Leonas prusėįka^’Yįl- 
ųįeą;f redakcijos darys. į ;

Dainuos į4kilmėse kclurį 
chorai. Dalyvaus ^‘pįrniyn^’ 
choras, auklės”, ^Naujoji 
Padyuč” ir Chicugos Lietoj. 
Vyrų ehoras, j

iškilmės bus svarbios ir reL 
Mmfeos. Jos prasidės 7 yaL 
vakaro. įžanga nebus imaiųa. 
Pąlyvaųhime yfeil — Z?.

Aukos Lietuvos Politiniams Kaliniams
(Renka Amerikos Lietuvių Rongnesę Chtogos įkypus)

(Vasario l—Į6 vajaus)

$5.00
LOO

Kaulinas,

jPer K. Čepuką'
SLA 226 ‘Kuopa . 

Mrs. Michele .....
J. Grigaitis .........
Po 25 centus: J

p-lė StEkoliutč, Joe Gudelis, C. 
Vaškelis, A, Sąbeckis, VL. Pąč- 
Kauskas, S. Valančius, Milaše
vičius, Berenice Abraskevičiulė-
Per J. Joniką

ALDLD 19 kuopa .......  $2.00
ĄLDLD 92 kuopą ....... 1.00

Per P. Pivųruną 
SLA 63 kuopa .

Per Dr. Rutkauską 
SLA 238 kuopą.. 
P. Puleikis .. ....... 
Bruno Shukis ..... 
Jonas Jokantas ... 
Juozas Jokantas . 
N. Ryfopkas ?i..
Po ’50 centų: Barborą

(Sukąs, Mąrįjoną tiutkus.-
Pu 25 centus: Mrs. Pelepi 

GramuuUs jp Bąrbor.ą Jušką*-! 
<tjenė.

Po 30 .centų: AĮe^ider tya- 
tulaitis*
Per į. Skeberdytč

A. Rickevičius .
S. Grabąą ..... -

Cb,- -Nflb.ay - 
j. Vijime .• 
j. pudfiRaė

Po
ka.s, K- Lugis, 
niųs, Jų^gįs,

Po -25 centm

A

L0<0i 
UO0i 
UOO 
r-o J

--r

IJrabliaųs-
jįf Aiįnko-

uis, Antanai P? A-. Mi- 
cevičiųs, Ch. Philips, L Vaitkus, 
p. Daubaras.

(Bus daugiau^
Vajus bus užbaigtas šįvakar, 

Lietuvos Nepriklausomybės jš.-

$5.00

... $5.00

... 1.00
r.. 1.00

.... 1.00
..... 1.00

LO0
Kasr

ford> IlĮv Per J- Jųgąs .... gJM)
J. A. Dambyąuąkas,

Sprįngfįeld, Ūkio . ........r- 1JM)
J. Alexįs, ftfmeysyįlįe,

Pą. . .v..J. lj)p
M. Razinųas, B.erwyp,

UJinęis ..... .. ....... ....
J. IL §laįiorąj,ti^, į 

iJL ;•
Ex... (Chieągm III.)

Viso ąukų pri^iųąlą - $8#0
Laisvamanių J ktoopoą susi-

1JM) 
.50

Iš Garfield Park 
apielinkes

Vaąąrip 7 dieną, ądmsų 4^9 
West Madison street, įvyko su- 
širinkimaSi Dalyvavo jame ge- 
yo^aą. įkaičius įt repM’ 
zęiitavo veik Visas Cliicągps lie
tuvių kolonijas. Dalyvavo dau
guma pietinių, hfj jįjįyo 
ir ūmiausios fa?^Įj,ąs, hft- 
teąjt ąųselahdo

Susirinkimas atidaryta 1:4 5 
popiet; Tyąrfaw vK<fafa 

išrinktas drg.. J. Tfa
tfektąą dienotvą^ įgyp pri.- 
jipfąe if pagal, jį Jftįk^ >Hsįr 
rėkimas. , '

pjp diskusijos Ląįsyąp)ąpįų 
Kultūros Draugijos 

pilW»Wfač l’uyo 
perglytas kalbęįį dr^. Juke- 
W.- 'M ^reiškė ipįpitj, ką^l r#įr 
kią organizuotis j KąisyąjJiąnįų 
Ęlfajės Kultūros Prigijus gky.- 
Fjų, remti tos fįrąugij.ęg dąi’- 
bųotę Lietuvoj; o ir čia, Ame- 
rikoj, atmušti katalikų kunigų 
.Jąrpmųs užmetimus. Toliau 
k.ąlbėjo J. Klastauskas, F. Sta- 
ųįonię, Maziliauskas, Kariūnas, 
Jociuj, Misevičius, Juknis', Dam- 
b^ąk^ čMK- Visi kalbėto- 

■' k»d reikalin
gą LS^Y^manių Etinės 
J<ųJtųyos Piąųgijus kuopa Chi- 

-c. ,.č;' -'I; ? ■
Leįkul^ įyykintas. Tapo 

sukvąrlu kimpą. Jos valdyba to- 
kjh; dė8- ^ųkųis pirminin- 
kąs, į. Irįųchąą raštininkas, M.

^ok^ti^ pą^iįięka tokia, ko
kią yrą ųųlą^ųši mokėti Rose- 
ląųdu l &U9PA būtent $1.20 
me.tams. ŲŠ nariai gaus 
^Laisvąją : 0 20 cenW 
pąęjlįką kųuW Reikalams. Jei
gu ^yjejios ^ęjmyųos du nariai 
jPfjikJ&USO kųopąi, tai antrojo

. 2Q<c,entų metams.
Šjns kplomjofl gyventoj ai pir- 

mįap hųyp ųžsmiokėję: J. Ku- 
cbinskas, E- Kuchinskicne, M. 
Davi.dpnis, J. * Jasinskas ir M.

UŽsjm^iU -^r-J^iUnas (Ber- 
wyų), F, gtąųmųi^ Ant Zalu" 
bą (Cįcerp), į. į. Pranokus, A<

Kųęįiinskiene, M.
J.^Jąšįnskas ir M.

mdrijąus-j
. Jokūbo- rinkime sąjusio 1,2 djeną UUr 

kavo. $je nąrjaį pp- ^A.c: Vit
kus, J, Jukefe Ą. Lmirųtėnu^ 
J. Misevičia, A. Jocius, p. But
kus; L.- Zjlevičią 5l Visu su? 
rinkta $1.55.

kilmėse, kurias Amerikos Lie-' M. x- Mockaus tariu širdingą
tuvių Kongresas rengia Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoje.

E. Mikužiutė, sekretprto

Kunigui M. X. Moc 
kui aukos

jįąip žiu°iuą? M- 
kurį laiką buvū payjėltų 
ųjUįėję. Pab.ar ji« 
Fnįr^l im^glau4uje- 
čiąi, kU^i^ms laikąs leidžią, 
prą^mui jį ąpląnkyti.

Aukų prjsiuuiė į M- X- Mton-į 
kąus farndą Što ąsuąeųys:

Brųoklyu Sime ’ Šitoje (Pus- 
■ LOD^ąįc, N. J.) A. Labutis $3-Q0; 
. 1.00 J. L- A. kuupą, ĘUįCfc-

ačiū. Taipgi prašau visus ge
ros valios ir ląisvps nIijitj.es 
draugus ir drauges parinkti 
daugiau aukų pagal savo iš
galę ir išpirkus pašto orderį 
arba įdėjus j konVcrją, ,jtej 
maža auka, pasiųsti ąųkąs 
šmųjs asmenims: Steponas 
Pambrunsikus^ Ęast ibi <v 
Clneago, Jti, > Antajias ^Jpcįus, 
135 Eas.t m piace, ęįjjpa^ 
W.« Jie yra prieš
LLP Kult Pr-ios I hwpį.

sekr..

Kalbės apie

Ąpfaftftf J peilis,
1 kp. fin.

SUSIRINKIM
-'j..-1

,yTa’.’!WCT!r.T:-r ' ;
U'MW'WlWMm

North West Lietuvių Moterų ^įU-Ubo susirinkimas iyy^s y^ą- 
rio 16 d. P. Benekuičių bute, jL658 N. Troy 3t,, 
WatyR$ia ąve,, 7:3.0 vai. yąk- Na^ėa m^oųėkijte prjįbjufį.

D. L. K. Vytauto Draugija laikys mėnesinį ^iwkip^ antra
dienį, vasario 16 d., 7:$0 vai- Vak- Uefuyių AųditOFŲos 
sv€t., 3133 So. Halsted St. SųsįcmRim'as svarbus, klųkvię- 
pas prįyalote dalyvauti, peš yra svarbių reikalų a^sy^rsty- 

. ti. O kurie esate pasilikę Au mokesčiais, būtinai aps,įmOT 
kėkite, priešingai busite s.uspenduoti> —F* K-, sekr.

Brighton Parko 12-to Wardp Ąmeriįkos Lietuvių D.emokralų: 
Organizacija šaukia svarbų susirinkimą rytoj Hoilyvvood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. 7:30 v. v. Susirinkimas pa
lies daug dalykų kolonijos gerovei. Nariai prašomi skait
lingai atsilankyti ir atsivesti naujų narių į organizaciją. 
Bus gerų kalbėtojų ir kiti dalykai. —Korespondentas.

buv^ą y^- 
rąįc^Mo ajt8b>yąą 

ir vidaus reikalų minisleris: 
gyjųųs aV^-

■ *■■• •.

; Trąčjąduw, yąsą^iu k7 
yą,. ^r^t Northern viešbuty 
8 vątyndą vąkw reu^įąm# 
Pl-ąkalbus apie ypkįejtiją/ P,eji- 
^ją jąę ^jąldąm^krątų 
i’ącįją. Kalbės WiiliarP §u||- 
mmm, • žyRįs os 
dąmokrąbų y,adąs, buy^s du
tcrmįnuą R#S^U
įerju. .0 dąbąy įg,aliotas 
yąs yądinąmų požeminių (ųą- 
legalių) yukięjčjų ■ organj^ącjjjų, 
kurios febyųįą prieš I|j-t|ąrm 
režimą ir fašizmą.

SollmanA ladbės angliškai, 
taigi suprantama chieagipčiams 
kalba. ’ Vjsi - kyįęciami ąjįsilaų-, 
kyti. Įžanga tik 25 centai as
meniui. ; :

J9ų;į^p||jiniai yra ..yi- 
sai nąųji jįė nebuvo pir
miau pridųy^'^^ąyo pavardžių.

pr^l^Įu savb 
yųr^, bčfr W' peužsimokęju- 
šių. Tikimės, kad jie visi arti
moj a&eįty ųž^įmokės.

iojiab diskųŠUhta demokrati
jos a;tsteigimo; Lietuvoj klausi
mas. Po dfekuMj.U nutarta 'pa
rinkti aukų Lietuvos politi
niams kaliniams. Surinkta vie
toj $5.00. Pinigai bus priduoti 

komi-- 
tetai arba va^yb^i- Kiek pir
miau Pa^ko Vyrų ir
Motecų Pašalpos Ęliubas savo 
susivokime sųdajp 'tam pačiam 
tiMui i

% % •x
PyaaPŠta/^ kaį kovo 7 dieną 

Laisvamanių.Kultūros 1 
kuopa Rosebmde rengia kon- 
$ertmj ^bibag^ciai 'tu
pėtų p^wl^^šelandiečįus: 
pjrma, Ros.ejl^)d.o laisvamaniai 
rengia yakaBv^at^iausia lab- 
4W0gais ?^p^ais; antra, 

’ ^aly_ 
4Wja rengiamuose

Taigi <hicagoš pro- 
^syv4 turėtų atsi
mok ir ųųyykb Jpvct1 ^ienQ

^OUHniai yra vi

jreiįgiamuose

i" IMPERFECT IN ORIGINAL Į

Parengimas įvyks adresu 
10418 So. Michigan avenue. 
Chicagiečiaij užpil/lykime Dar- 
bminkų jsyetąiųę; pą^yj^pę, 
M Chįcągą gyyuoja ir yrą 
menka, kad roselandiečius vir
šijame. Rengkitės visi Laisva- 
liįąnįų kultūros 1 kuo
pos pą^R^imųi ir
bukite jąųię; ji# remia

Iš Li^tuyių Namų SąvhunRų 
ftlrobo sųsirinkiino*

Todėl paskubomis svarstyta, 
kad kliubas tą patį vakarų ir 
toj pačioj svetainėje buvo pa- 
sjpjdejęs jdąjyyaųtj Lįetuyi^ 
čespyų Tautiškos Draugystės 
Užgavėnių šoky.

Nors šųširi^iFuas pripuolė 
ųžgąyėnių dienąi, o dar įr bal- 
sayimų dienai, tačiau bųyp gąą 
skaitlingas. Duoklių sumokėta

Uždarius susirikimų, visi 
nuėjo j Seserų šoki —. pagerb
ti Seseris ir prąjpįątį užgąyėuįų 
vakąrą. —Nąry$.

CLASSIF1EDADS

Business Chances
P»rd»Ti>nul Kilniai ywwv.Įyy** ay iii i r f*Į>*

‘čiaREST4^RĄW/s t J 
parduok u| mažus piĮpj 
fflįeriai to gpra btaųo 
pušaite Jf^vada Q882.

NAŠI,e PARDUODA CIGARŲ, 
' ““ —- -preąpipąxpo arba išn

priyątinj iftps Rą.
Street. ,

’* su

m Swwr^ f41WW Kirbas 
ląįĮjS ri^uU&riįki susirinkimą 
Liuosybės svetainėje. Pirminin
ką^ J. Aręšką atįdarė suąirin- 
kimų ir pakvietė kitų valdybą 
užimti savo yietąs. Ią vąĮdybos 
nebąyo kpntplps raštiniąko VA. 
Tųmąvičiąųs ir iždįninko A. 
Andrijauskp. Pąąi^kėjo, kad 
Tumavičia serga, o Andrijaus- 
kasį dirba naktimis. Į jų vietas 
nerinRta uiekąs,.

Twm?i pp?;ėj^ ,w§iri»-
kim<? pFįįfffti' HM
buncę HUF| IVyHo Vasą7
no g ^įpiffgą.
Norą nMFtM Mlž-
duo% kad Jįfco
ir.peiw> ąpįp porą 
daugiu. wgiFt,ąą.

Tęvąją §rif£ į^fįlf' fa?.1?)Wj « 
rapoiftąi, Viąj pąsfa?faw?s
svarstį ' įp yįiįf fąpp Hf^i.

‘-l' 1 '

----- . 11?-'''.",-!*

ALERS ANDRA8 SU AŲ< D S

Pe^i^vrė su šiuo pasąuhu 
Vasario 14 ,diena, 2;3p ya^pdą 
pp. 1937 py, syja^s pys ani- 
žiayę, giws Zarasų apstų, v.ą- 
jel^kio pąr., M"
MJ

Amerikoj įgyveno 2,6 Įnetuą.
F.ąbke Oteliame

seserį Ciciliją Macys ir jos 
šeimą, Detroit, Michigan, drau- 

%us vCįjylįj.ą,
cyš i rupmasi. laidotvvemjs.

Primuse -prie $5ardSiŽki.ų 
Kliufto.’ n-' ' ■ '

Kūnas pašarvotas randasi 
LacHawicz’ia.us koplyčioj, 2314 
W. 23 PI.

Lajdptuy.ės įvyks Treč., va
sario 17 dieną, 1:30 vai. po p. 
iš kopi. į Tautiškas kapines.

yįsj A. A. Ąleksąndro Sh,ai- 
kaus gimines; draugai ir , pa-, 
žįstąmi esat ^nuoširdžiai kvie- 
čiajin dalyvautu ' laĮdotuyess h 
suteikti jam paskutinį patarna-

' vimą ir atsisveikinimą.
J4uliudę liekame,

Sesuo,' draugai ir pažįsta
mi.

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius Lachawicz 
ir Sųpaj. C^iį^I

GR$AfiW LUBIUS
Perfijtoč ,są gww pariją 

vasario 14 .4? 12:2Q yąl. po 
pietų, 1937 'įą., WUfe^ $ 

'metų ąmžtycs ąnm.s Fąąęye- 
žio ypskį, .Wv

Butėnų kaiyar
Amerikos i
Palipą #/ 

broli, Dopąn? 
pusseserę

Juzefą, Lr 
Kūnas* j 

koplyčioje.

;C.

WW h
Aw^ W

yjrtydį.e-

Prie programo,
kųrj pi^yą N^juąios Gadynes | 
elmrąs, hą||w: I#. Margeris.';

dąJyYąųs trys vietos
bųjteųjt Ę. Chip-ts, S.

Sbęnįąy ir Ar šokiams
,^jtieį[WiPąyičiaus orkest-

.. : , J- ■ ' ' '

Vtej Namu Savininkai Prisirašykite Prie
BfflfiHTON PARK LANDLORDS

BUREAU ASSOCIATION
B; R. PIETKIEWICZ, manager 

2608 M est 171h Street (’bieago

nj, Vasąrię j.8 $., |-:W yąį. |?p 
pietų iš ^p|y$p# j faąh^OS 
kapines. «

Visi' Ą. £. flfiįgąjįą^ f^- 
niaus £ą-

■ žįstam^ ,ęs4 khy-
čįafni ^ę^yy^ę įr

Brolis, p^eM/p, šy,ęgerfc
■ ir nw^-

Patarnauja laid. dir. A. Masal-

MdmnkM imšovp 
pįktądarj

James Brown, 35 metų neg
ras, 4341 Champlain avenute, 
įsiveržė į butą p-nios Loraine 
Russell 33 metų, 556 East 50 
avenue. Piktadarys išgedi j o ją, 
atėmė iš jos penkis dolerius, 
o po to užmigo moters bute. 
Moteris davė žinią policijai. 
Kai ši atvyko į moteriškės bu
tą, tąi Brown prądėjęs šaudy
ti į poheinjnkus. PeJicimųkui 
nušovė jį.

Prašys atžymgtį Chicą- 
gos 100 metH sukąk- 

hiyęs.
7;-‘ ; •

SeąątcrįUS Jąmes HąrųHton 
Lewi$ parašė Cbicągos advo
katui ĮJod.es įąišką, kurįąiųą 
sako, kad ąrtimoj ąfeify jis 
kreipsis prašymų, jd^lt Wa^h" 
ingtoųp vąldžia atžymėtų Lhį- 
cagos, kąip miesto, Į.00 metų 
sukaktųycs įšleįsdąmą pųsddle- 
rius ^pecįąlįn tmtspąųdų repre
zentuojančių tąs sukaktuves.
--------  u-  ----------------- - , . . . .

Peoplejs Liųuor Store
2646 W*»t 63r4 Stfęet 

T/e|. RepubUc 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųŠjes gėrimų-
Kas iUę|3 jau ši«p ąpgąrsinįmu, 
nusįpjrks yąoĮesąle kaino ujis.

CLASSIFIED AD$
'M

S35SESE3ESS^S^SSS5EpSp9!^E?^3!3£ 
Oirhfeiyišs

. 1.. -—Kpjttfag Mills i

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

. Pi TUVĖ ATDARA KAS 
\ DIENĄ — IR‘ VAKA-
\ yi RAIS IR SEKMA- 

DIENIAIS.
’ Tęlefonaį

VICTORY 3486.
504 ,stj$et

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, toingi dirbame bfeti.es 
dųĄųs. Leųgyos išlygos, įei pągej-

ra-

K^pTAyjjjfĄą vi; 
įąlefe? — tfpa

,cery

TO Stete W22

T5?f?T

/jų. U9|Jleyąrd

Įvijai

Urba Rowr Sbjoppt 
$B1Č8 Myltotoejtts—Vefituvėąi^r 

UaąkietąttLs—Lw4*tJU,vejBib— 
‘ Papvdšiiųfins-

4180 Archer Avenąe
PjlOĮI, I.ĄFĄyfcTTJE Mwa

............**

Pristato į Valgyklas Visokios rū
šies mėsas. Restaiirantų aprupi- 
jų^as M,U3.V ŠREGIALY^..
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORV 2031-2 ’

RSIDŲOPA NEW§TANP ~ RsipuppĮ ^tfSTĄ^D ^iz- 
is tyyžtylis, be skolų $37 ąą.vai- 
ęreto)UĮbes 3$t6 ir Archer South

jLjarąiptokij ĮMkją

REIKIA SĄLES^ĄNO tpkio, ku
ris' turi tiesioginio pardavinėjimo 
pątyrjpįą yjeikUapi Spųth Sįdę ' dy- 
lęnui, patyayiųėjančiąių Nprge re- 
frigeratprius, pečius, skalbyklas, ra- 
dio ir tt. su lietuviškais pypspektais 
suvesti*

MOTOR SUPER APPLIANCES 
6439 So. Kedzie Avenue-

t*

kitam SU tuo Surištam daigui &fflrti 
vyrąs; kambarys, užlaikymas ir alga 
—singelis. 5702 V^est 65th Rt. Prps- 
pect 1363. \: -j

X REIKIA PATYRUSIO VYRO dir
bu farmoj. Nuolatiųįs darbas ir 
geri namai. Naujienos, 1739 South 
Halsted, Bok 566. ty

Help VVanled-i einate

nąmų d;
Pųra T« 
ųoež.

Ęejkią patyrusią virtpvjės pagplbi- 
niąkės—6 dičnų. darbo gąy$tė—ge
rą alga. Weiąstęin Ret^aurant, §05 
Jfį Roęseyjell R<|. ‘
r"1.1"—"— --------- - -------- ------------- t——   ■1 •

KEĮK4MNGA MERGINA NAMŲ 
darbui- Alga kaip susitarsime.

4254 Sq. Ashland Avė.

Situatįpn JFaptjed
Darbo Ieško

moteris ieško namų ŲAR- 
UP—PATYRUSI. YARDS 1790.

FamsforSale
Ūkiai Pąrday/mpl

77 AKRA|, tyOĘEĘNISKjĮ l^A- 
MAL pavytas keliąs, Tątirkite kąi- 
pas; Ęąri Gromer, Eigin, III.

PARDAVIMUI FARMOS VISO
KIO DIDUMO ir vertės, gera žemė 
ir budinkai, prieinamos kainos, Ma- 
son Countv ągrikųltųro§ centras va- 
■Rąrinėj Mtaljigaąb daly.

Phone 9 F 4, FREESOIL, 
ff. L. QĄRR, UĘĄLTOR. FREESOIL. •

Real Ęstate For S*le
DIDELIS BARGENAS ‘ ' 

Parsiduoda dviejų aukštu muro 
narna? 6 ir 6 kambarių. Fųrnajce 
apšildymas. Parsiduoda už $375Q. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitų bar- 
genų.

Z. S. 
6816

MICKEVICE and CO. 
So. Western Avenue 
Hemlock 0800.

4Wb¥S!

WPm

MJMF1

MB4RLOKAS’. 1

Naujienose 
Apsimoka 
•

ame gerą

Eemkįte tuos, kurte
' garsinasi 

“NAUJIENOSE”

nIijitj.es
%25c4%25aeJod.es
bfeti.es


1937

Iškilmes AuditorijojeŠiandien Nepriklausomyb

Photo

V:

\Voiįięiįs

Aus

mus

įįkįiilįliŠlDsfcSL'

BĮII

Bl/1

I • oBĮ • B,

“DŲELISTAS
*» <• <0 -.‘j'/ '’ : • ..

ttasfDr. Franz Sargas, ku 
ris iššaukė 12 vyrų, dviko 
vai-už žmonos įžeidimą.

. * mm

nyČios popiežius 
kuris po dviejų 

ligos (paraiižo i 
kacijų) vėl pradėjo vaikš

čioti. Iš lovos atsikėlęs žcn 
gė keturis netvirtus žinks-

PAS ĮMETĘS MILŽINAS — Didžiulis danų Veislės
V?; ' - ' • ‘ ' V ? na

šlio, kuris biryb užtiktas beklaidžiojąs prie Stato ir Rąp>

ANDERSONO , UNIJIS

/'/ PASIRAŠĖ NEPRIKLAU
SOMYBĖS AKTĄ — Prof. 
Mykolas Biržiška, vienas iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
akto autorių.

Antradienis, vas

ATGAL Į DARBĄ —- General Motors “sėdintieji 
streikieriai” grįžta darban, po streiko, kuris pereitą sa
vaitę buvo likviduotas paliaubų pasirašymu. Šiandien 
prasidės derybos dėl algų ir valandų.

Naujieiui-Acme Photo

SOCIAL-DEMOKRATŲ VA 
DAS — Steponas Kairys, Lie 
tuvos Social-demokratų parti 
jos vadas, kuris pasirašė Lie 
tuvos Nepriklausomybės aklą 
vasario 16, 1918, Vilniuje.

MILICIJA KRAUSTOSI NAMO — Apie 3,000 Miehigan valstijos milicininkų, 
kurie buvo “okupavę” Fiint, Michiganą, laike General Motors streiko, dabar krau- 
stosi namo. Jie palaikė tvarką svarbiausiame General Motors dirbtuvių centre, kur 
nuolat gręsė neramumų ir riaušių pavoj us. Nuli jie nų-Acme Photo

UNIJŲ ORGANIZATO 
rius — \Valter Reuther, C 
I. O. ir United Automobi
le \Vorkers union organi
zatorius, kuris šu dviejaif 
broliais darbuojasi orga 
frizuodamas General Mo 
tors darbininkus į uniją 
Jis buvo aktyvus likviduo 
tam streike. ' <

NORI SOSTO — Erz-hercogas Otto Hapsburgietis, 
24 metų, kuris planuoja užimti Austrijos sostą ir atstei- 
gti, Austro-Vengrų imperiją. Naujicnų-Acrne Photo

■ j ■:-/DALINA' ŽENKLUSGRĮŽTANTIEMS DARBININ- 
kaiiŲs. 4*- General Motors Fisher Bodies dirbtuvės virši
ninkui /dalina darbo ženklus po streiko grįžtantiems 
(iarbinink^ins. Apie 75,000 grįžo darban.
/\; /<•./'■■/ > t Naiijienų-AcmePhoto

AųijJstų * vii.das

Andersone, 'Ind/; 'kur - dėl 
/' i-
I '7' ’• < --'s • ‘j*. .' r.į*.

įtvitL Milžinas “namų sargas” pasimetė. Jis. gayot ' ncrąmmhų/ Kųyo pašk^lb-

ŽIEMA (NE-) LAISVOJE LIETUVOJE — Gražus yra Lietuvos kraštas, nubaltintas snieguolių ir šąl* 
nos. Bet ne taip gražus yra Lietuvos žmonių gyvenimas. Prieš devynioliką metų, vasario 16 dieną iš^Įj 
voję laisvę, Lietuvos žmonės šiandien tebevargsta kaip jie vargo- prieš Lietuvos valstybės atsieisimą. Šidį§ 
dien yra, tos žmonių iškovotos, bet dalinai dingusios, laisvės sukaktuvės. Jų paminėjimui, Chicagos Liėt& 
vių Auditorijoje šįvakar įvyks iškilmės, kurias rengia Amerikos Lietuvių Kongresas Demokratinei Tvarkąs 
atsteigti Lietuvoje. Iškilmėse kalbės “Naujienų” rodą ktorius, dr
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