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Prez. Rooseveltas kviečia smul
kiuosius biznierius konferencijai

Valdžia ruošiasi suorganizuoti pastovią, 
plačius gyventojų sluoksnius apimančią 

tarybą šalies ekonominiam planui < 
formuluoti

JAPONIJOS-VOKIETI JOS SANTYKIAI 
PRASTĖJA

WASHINGTON, D. C., sau- Washingtoną konferencijai, šios 
šio 20. 
velto konferencijos su pramo
nės ir biznio atstovais tebesi- 
tęsia. Bet iki šiol konferenci
jose dalyvavo tik stambieji 
biznieriai, pramonininkai ir 
darbininkų vĄdaį.

Ketvirtadienį Stephen T. 
Early, prezidento sekretorius 
pranešė, kad prezidentas pa
kvies į Washingtoną ir smul
kesniojo biznio atstovus. Val
džia yra gavusi šimtus laiškų, 
kuriuose mažesnio kalibro biz
nieriai prašo išklausyti jų 
są. • 
. Taigi prezidentas įsakė, 
imti iš krūvos, nedarant
rinkimų, tam tikrą skaičių laiš
kų ir pakviesti jų rašytojus įninkantis trečiadienio vakare.

Prezidento Roose-

bal-

pa- 
pa

konferencijos laikas ketvirta
dienį dar nebuvo paskelbtas.

Bendrai Visų iki šiol laikytų 
su biznieriais konferencijų pa
sėkoje prez. Rooseveltas pa
skelbė idėją suorganizavimo pa
stovios juo plačiausius gyven
tojų sluoksnius apimančios ta
rybos tikslu pagelbėti valdžiai 
formuluoti šalies ekonominę 
programą, ekonominį planą.

Suvartotojai (consumers), in
vestuotojai, kreditų teikėjai, 
ūkininkai, darbininkai, paskir
stytojai (dlstributors), finan- 
sieriai ir smulkus biznieriai — 
visi turėtų turėti balsą šitokio
je taryboje, pareiškė prez. Roo
seveltas 49 žymiems pramoni-

PEKING, Kinija, sausio 20. 
•— Japonijos, Vokietijos ir Ita
lijos susidraugavimas, stebėto
jų Tolimuose Rytuose nuomo
nė, toli, gražu nėra taip glau
dus, kaip oficialiai pareiškimai 
sako. Ypač vokiečių-japonų 
santykiai prastėja. , <

Dalykas toks, kad vokiečiai 
prieš kinų-japonų karą darė vi
sai neprastą biznį Kinijoj. Nuo 
pat karo pradžios jie bijojo,ja
ponų įsigalėjimo Kinijoj,' kuris 
gręsia kartu su. kitų šalių ir jų 
interesams.

Vokiečiai mėgino keliais at
vejais sulaikyti karą, siūlyda
mi japonams taikytis su ki
nais. Jų pastangos buvo bergž
džios. Vokiečių interesams Ki
nijoj karas daro skaudžių nuo
stolių. Jau ne kartą /vokiečiai 
protestavo japonų žygius. Jie 
net įspėjo japonus, kad anti
komunistinis paktas, kurį pasi
rašė japonai, italai ir vokie
čiai, neprivalo būti taikomas 
Kinijos valdžiai. Karas Kinijoj, 
vokiečių nuomone, tik stumia 
kinus į rusų glėbį.

O IŠ LIETUVOS

Japonai nedrįso pul- Japonams nepavyko 
ti anglus išlaipinti kariuo-

ša usio
Japonų paimtame mie-

SHANGHAI, Kinija, 
20.
ste Tientsing yra britų kon
cesija. Japonų kariuomenė mė
gino įsiveržti į kcfrfceslją pa
sigauti čia kinietį-kurio ji-ieš
kojo.

išlaipinti kariuo 
menę

SHANGHAI, Kinija, sausio 
20. — Japonų karo vadovybė 
mėgino išlaipinti jūreivius i 
Hainan ’ salą, kuri skaitoma 
svarbia strategine vieta 'prie 
pietų Kinijos ir francuzų In-

Anglų kariuomenės — daug do-Kinijos pakrančių. Kinų ka
rnai $50 karių — vyriausybė riuomenė atmušė japonų jurei- 
pareiškė, kad ji kariausianti 
prieš japonų veržimąsi į kon
cesiją. 

% 
Japonų kariuomenė palūkėjo 

prie koncesijos rubežiaUs, pa
stovėjo, paskui pasitraukė at
gal. Vėliau japonų vyriausy
bė išleido pareiškimą, jygei tai 
buvęs “nesusipratimas”.

UžgyrėReedo kan 
didaturą Vyriau

siam teismui

vius keturių valandų mūšyje.
. I

Tačiau pranešama, kad ja
ponai išlaipinę kariuomenę ki
tose salose, ‘.kurios randasi į 
pietus nuo Hainan.

Hainan sala užima 14,000 
ketvirtainių mylių žemės plo
tą, yra turtinga gamtos tur
tais ir dominuoja pietų Kini
ją bei francuzų Indo-Kiniją. 
sala randasi į vakarus nuo 
svarbiosios britų laivyno bazės 
Singaporę.

”• ' . • ' [ACME-NAUJIENŲ Foto]
GYVENO PRIEŠ MILIONĄ METŲ. — Plįil C. Ori*, Chicagos muziejaus tarnautojas, 
baigia rekonstrukciją gyvūno, kuris gyveno Plotų Amerikoje prieš milioną.metų. Gy
vūnas žinomas vardu “Megatheiium lund?/, anglų ki Jboje pramintas “žemęs tinginiu ’.

Minės Sidney miesto RUSAI SULAIKĖ PAKRAŠČIU MON 
GOLIJOS ARMIJĄ150 metą sukaktuves

SHANGHAI, Kinija, sausio dejus karą su japonais, bijo- 
20. — Gautais Čia pranešimais, ’ma, kad ir rusai gali būti įvel- 
Pakraščių Mongolijos (Outer- ti į karą. ‘

žy-j Mongolija išsiskyrė iš Kini-
> WASHINGTQN, D. C., saU
šio 20> — Sausio 26 dieną šių Mongolia) 150,ę,0() armija, žy-! Mongolija išsiskyrė iš Kini- 
metų sukanka 150 metų nuo gįaVusi kariauti japonus, sugrį- jos 1924 metais .ir suorganizh- 
įkurimo miesto Sidney, Austrą- namo,- nes to reikalavo Ru- vo savo valdžią pagal Sovietų 
lijos sostinės. • sijos vyriausybė.

Šiandien Pietų pusėje nuo Nurodoma,, jogei rusai 
ekvatoriaus Sidney yra trečias protestavo mongolų ckspedici- 
didžiausias miestas. Jo gyven
tojų skaičius siekia 1.250,000. 
Už,jį didesni yra tikwhdu mie
stai "į^pietus' nffii ekvatoriaus, 
būtent Rio de Janeirp ir Bue- 
nos Aires.

Pirmieji Australijos kolonis
tai ir Sidney įkūrėjai buvo 700 
Anglijos kalinių ir 200 karei
vių, kalinių sargybos.

Dabar Sidney uostą aplanko 
7,000 laivų per metus.1 Miestas 
priskaito kuone 5,000 fabrikų. 
Komunikacija su kitomis šalies 
dalimis palaikoma ne tik gele
žinkeliais ir vieškeliais, bet 
lėktuvų linijomis.

li jos sostinės. •
Šiandien Pietų pusėje nUo uz-

ją pasiremdami Rusijos ir Mon
golijos abipusės paramos su
tartimi. Mat, mongolams pra-

■,J.i/• • '-;-v •

Sukilėliai Užgriebė 
Jungtinių Valstijų 

•laivą

IV

Metinės sukaktuves

KĄ KARTAIS PADARO 
PUSNYS .

LEIS RODYTI AN- 
TI-HITLERINĮ 

PAVEIKSLĄ

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 20. — Du sukilėlių karo 
laivai antradienį užgriebė j J un g-f 
tinių Valstijų prekybinį laivą 
Nantucket Chief. Tai yra va
dinamas tankeris. Jis gabeno, 

. . ' ■ I

kaip manoma, aliejų Ispanijos 
lojalistams. Sukilėliai užgriebę 
ii netoli nuo Barcelonos

WASHINGTON, D. C., sau
sio 20. — Jungtinių Valstijų 
senato teisių pakomisė ketvir
tadienį -vienu balsu užgyrę 
Stanley F. Reedo kandidatūrą 
į Vyriausiojo teismo teisėjus. 
Ateinanti pirmadienį pakomisė 
Reedo » kandidatūros rekomen
daciją patieks pilno teisių ko
miteto posėdžiui.

Atidėjo mirties bau
smę vienai savaitei

Suspendavo pasili
kau jantį kunigą

SPRI.NGFIELD, III., sausio 
20. — Gubernatoriui Horneriui 
išvykus į Washingtoną, veikian
tysis gubernatorius John Steele 
ketvirtadienį paskelbė, kad jis 
atidėjo vienai savaitei mirties 
bausmės įvykdymą p-niai Ma- 
rie Porter ir jaunam vyrui An
gelo Giancola. Moteriškei ir vy
rui buvo, skirta mirti elektros 
kėdėj e naktį į penktadienį.

Tenn., sausio 20.MEMPHIS,
— Vyskupas James M. Maxon 
ketvii^tadienį suspendavo šio
mis dienomis išgarsintą pasni- 
kavimu kunigą Israel Noe. Vy
skupas pranešė pasnikaūtojuų 
kad jis pats paima St. Mary 
episkopalų katedros priežiūrą.

Vindsorai iškeliaus Į 
Ameriką sausio 29 

. -.................... . . /■ I ■’

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 20. — Ketvirtadienį čia pa
skelbta, kad buvęs Anglijos ka
ralius, dabar Windsoro herco
gas, ketina kartu sū žmona 
lAivu Normandie ' iškeliauti į 
Jungtines- Valstijas sausio 29 
d.

WASHINGTON, D. C., sai^ 
sio 20. — Ketvirtadienį sausio 

.20, sukako 1 metai laiko, kai 
prezidentas Rooseveltas pradė
jo tarnauti antrą terminą.

Svarbiausias jo laimėjimas 
per šį metą tur būt buvo pa
kaita Vyriausiajame šalies4'tei
sme. Reakcinė teismo dauguma 
pasikeitė liberalia dauguma. 
Antra vertus, * kongrese demo
kratų dauguma, kuri laimėjo 
rinkimus įsitvėrusi prezidento 
skverno, atrodo kuone suskilu
si. Atžagareiviai demokratai 
kartu su republikonais šiandie 
kongrese kovoja 1 administraci
ją. Tačiaū rinkimams ateinant 
šiemet, stebėtojų * manyfnu, 
kongresas nedrįs perdaug, tor- 
mozuoti administracijos progra
mą.

Apsivedė Egipto 
karalius

CAIRO. Egiptas, sausio 20. 
— Ketvirtadienį apsivedė 17 
metų Egipto karalius Faro.uk 
su Farida Zulfikar. Mosulmo- 
nų papročiu, jaunoji nedalyva
vo šliubo procedūroje. Kara
lius pasirašė kontraktą su jau
nosios tėvu, išpildyta kitos 
tikslu ceremonijos, šliubo 
dininkai buvo tik vyrai. '

tuo 
liu

Submarinas užpuolė 
britų laivą

,orh:
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra- 
. našauja:

• *

Lietus arba sniegas; viduti
nio stiprumo daugiausia pietų 
rytų vėjai'; saulė teka 7:13, 
leidžiasi 4:50 valandą.

Kinai stumia japo
nus atgal prie 

Nankingo

, BARCELONA, Ispanija, sau
sio 20. — Nežinomos šalies sub
marinas buvo užpuolęs* anglų 
prekybinį laivą Viduržemio ju
roje, 12 mylių atstumo j e nuo / s
Sagunto, Ispanijoj. Submarinas 
paleido į britų laivą Clonlarą 
torpedą, bet nepataikė, ' .

pa

SHANGHAI, Kinija,, sausio 
20. — Kinų pranešimais,. jie 
apsupo miestą Wuhu, netoli nuo 
Nankingo. Kinai tikisi paimti 
Wuhu greitu laiku. \

Pradės gabenti lėk
tuvais pasažierius 

per Atlantiką
PARYŽIUS, Francuzija, sau 

šio 20. — Ketvirtadienį
skelbta, kad Fraiicuzijos oro 
komunikacijos’ kompanija šią 
vasarą pradės gabenti lėktu
vais per Atlantiką pasažierius 
tarp Paryžiaus ir Buenos Ai-* 
res. Kelionė truks, pusketvir
tos dienos. • * •

Rusijos formą. Ji turi savo ar
miją ir oro laivyną, suorgani
zuotą ir išlavintą rusų eksper
tų. Rusija pripažino Pakraščių 
Mongoliją. esant Kinijos domi
nija. . ■ ,. .

..„į..... .* • ■’ ■

Kriminalistai užpuo
lę Washingtoną

WASHINGTON, D. C.,' sat?- 
šio 20. — Kriminalių užpuoli
mų bangą dabartiniu laiku už
plūdo Washingtoną, D. C. Se
natorius Bilbo net įnešė kon- 
gresan bilių, kurs numato mir: 
ties -bausmę ginkluotiems plė
šikams, jei tokią bausmę reko
menduos džiurė. Pasak, Bilbo, 
Washingtonas .yra pilnas ur
vų, kur susimeta ’ gengsteriai, 
vagys ir plėšikai. Tik praėju
sį antradienį policija raporta
vo 32 /holdapus, įsilaužimus į 
namus ir kitokių rųšių plėši
mus.

TELŠIAI. — Gruodžio x7 d. 
vienas autobusas, važiavęs į I 
Telšius su keleiviais, dėl dide
lių sniego pusnių negalėjo Tel-i 
šių pasiekti ir keleiviams teko 
arkliais baigti kelionę. Autobu
so šoferis ir konduktorius nu
tarė mašiną arkliais nuvilkti 
iki Telšių ir tam tikslui pasam
dė vieną ūkininką, kuris tą ma
šiną arkliais ir atvežė į Tel
šius. Už atvežimą buvo sulyg
ta 70 Lt.

Atvykę į Telšius, auto tar
nautojai nutarė tiek nemokė
ti ūkininkui, bet jį pavaišinus 
stipriu “vandenėliu” ir įbri&ųp 
kelius' litus, paleisti. Sumany- 
£a-padaryta."Visi užeina į ^'UkT- 
ninkų klubą” ir čia tiek pri
girdo tą ūkininką, kad jis vos 
besilaiko ant kojų. Tada “gud
ruoliai” ’ pąkiša jam jų parašy
tą raštelį, kad gavęs 70 Lt ir 
įbruka kišenėn keletą Lt: Bet 
to dar negąna. Jie paima iš 
anksto paruoštą 100 Lt vertės 
vekselį ir pakišę ūkininkui rei
kalauja, kad . pastarasis pasira
šytų, nes, girdi, čia tokia ga
rantija, kad tu pinigus gavai. 
Nusigėręs ūkininkas ir tą vek-i 
sėlį apgavikams pasirašė, ta
čiau tą visą pastebėjo netoliese 
buvęs vienas valdininkas, ku
ris apie viską ^tuojau pranešė 
policijai. Netrukus atvyko po
licija ir apgavikai buvo sulai
kyti.

CIIICAGA. — Ketvirtadienio 
vakare Chicagos policijos ko- 
misionierius Allman pareiškė, 
kad leidimas rodyti Chicagoje 
paveikslą pavadintą “Inside 
Nazi Germeny” bus duotas.

Viešbučių ir valgyk
lų darbininkų strei

kas Stockholme
STOCKHOLM, Švedija, sau

sio 20. — Alinių darbininkai 
ketvirtadienį prisidėjo prie val
gyklų ir viešbučių darbininkų 
streiko. Darbininkai reikalauja 
pakelti jiems algas ir sutrum
pinti darbo • laiką. Samdytojų 
asociacija priešinasi. Tūkstan
čiams keliauninkų tenka dėl 
streiko nesmagumo pergyven
ti.

Bombos pataikė 
anglų laivą

PARYŽIUS, Frapcųzija, sau- 
šio 20. -— Ispanijos sukilėlių 
lėktuvai ketvirtadienį vėl mė
tė bombas j svarbiuosius loja- 
listų miestus.

Uoste Tarragona sukilėlių 
bombos pataikė į anglų preky
binį laivą Thorpeness. Penkių 
jureiyių pasigendama. Manoma; 
kad mažiausia du jūreiviai bu
vo užmušti.: Septyni kiti jūrei
viai sužeisti.

Sukilėlių lėktuvai taipgi me
te bombas į Bąrceloną, Valen- 
ciją ir Figperas.

STEIGIAMA MALKŲ 
SANDĖLIAI

MARIJAMPOLĖ. — Darbo 
rūmų iniciatyva Marijampolėje 
numatyta steigti malkų sandė
lį, kuris miestą aprūpins mal
komis. Vietos kulturds klubas 
daro žygių gauti žymesnį papi- 
ginimą 1000 kub. mtr. malkų, 
kurias paskdi žemesne kaina 
perieis klubo Janky to jams-dar- 
bininkams.

47 žuvo mokyklos 
gaisre

' ST. HAYACINTHE, QUE., 
Canada, sausio 20. — Dvide
šimt du apdegę lavonai ištrauk
ta iš gruvėsių mokyklos šia
me miestelyje, sudegusios pra
ėjusio .antradienio rytą. Pasi
gendama dar 25 mokinių ir mo
kytojų. Bet apielinkės koroneris 
priskaitė ketvirtadienį ir tuds 
25 kaipo žuvusius gaisre. Tai
gi »viso sudegė 47 asmenys.

Meksika paskelbė 
muitų pakėlimą

■ MEKSIKOS 'MIESTAS, Mek- 
sika, sausio 20. Meksikos 
valdžia paskelbė pakėlimą mui
tų įgabenamiems į šalį pro- 
dųktąms iš svetur. Pakėlimas 
muitą sieks nuo 10 iki 200 nuo
šimčių. Savo keliu Jungt. Val

stijos pakels muitas impprtųo-

Eksportas į Japoni
ją padidėjo , t { ■ ■_ ■■ ■ ■J ‘1 " 11 v

WASHINGTON, D. C., sau
sio 20. — Jungtinių Valstijų 
eksportas’ į Japoniją per pir
muosius 1937 metų 11 mėne
sių padidėjo 45 nuošimčiai^, pa
lyginus su tuo pačiu/ 1936<me- „„ ,r_..... . . t
tų laikotarpiu. jamoins iš Meksikos prekėms.

CUKRAUS FABRIKAS PRA
DĖS . PARDAVINĖTI CUKR.

RUNKELIŲ IŠSPAUDAS
■ * • * Z * o , ■ *

MARIJAMPOLĖ. — šiomis 
dienomis Marijampolės cukraus 
fabrikas pranešė, kad nuo gruo
džio 10 d. pradės ūkininkams 
pardavinėti cukrinių runkelių 
išspaudas, labai tinkamas ^gy
vuliams šerti. Iki šiol cukri
nių runkelių išspaudos buvo 
duodamos tik cukriniu runke
lių augintojams..

RADIO KLAUSYTOJŲ 216
) • ‘ '• ■./, '• '. . • v •

* I , . - ■ •- --- Į,------------
)

ZARASAI. — Zarasų pašte 
yra užregistruota radio abone
mentų apie 216 klausytojų.

Sutaikė Paryžiaus 
darbininkų streiką
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 20. — Chautemps valdžios 
pastangomis, Paryžiaus trokų 
šoferiai ir jų samdytojai suti
ko principe pakėlimui .algų 8V2 
nuošimčių ryšium su gyveni
mo reikrpenų pabrangimu. Tro
kų šoferiai sustreikavo gruod
žio 23 dieną, tuoj prieš Kalė
das. >

Pildome < 
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937 • į

■ ■ 1 

Raštine Ątdara Kasdien
nuo 8’Yyto iki 8 v. v.-

Sekmadieniais nuo 9 iki 
1 vai. popiet.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.

Faro.uk


2 ,NAUJIENOS, Chicago, 111, Penktadienis, saus. 21, 1938 '
AI. Margeris

“ Grinoriaus" Sulauktuv ės
. (Iš romano Raulo Gobšo)’

(Tęsinys)
“Bečiu, rinką j*au išbrukavo? 

Tai purvo, tai purvo būdavo. 
Baidžiojame, būdavo, po dumb- 

’ lą, kaip kiaules, sakysiu. Nau
ją tiltą, gal būt, jau per Šešu
pę nutiesė? Senasis siūbuoda
vo, lyg lieptas koks. Ar ta smar
kioji, ta pajožarga merga — Il
gių Katrė, dar ne’štekėjo? Tai 
merga, tai merga buvo, — kaip 
kazokas! Spėju, kad jau ir tas 
mandruolis Juškis kuliamąją 
mašiną įsitaisė? O gal jau ir 
bričką su šorais nusipirko? Vis 
norėjo su šimtamargia’s ’vnn- 
tis, su bagetais miestelyj ger
ti. -Sakyk, Rauluk, ar bažnytėlė 
vis dar ta pati? Jau man išva
žiuojant — jau penkiolika 
tų — buvo visa sudubusi, 
klypusi ir taip nuš.upusi, 
net koktu būdavo žiūrėti.”

“Klebonija - daug puikesnė!’’ 
pašiepiamai suriko PrančiškuE 
Katilius, kuris dar vaiku, būda
mas Pašešupiuose vargoninkau- 
ti mokinosi ir išsimokino, bet 
Amerika jį \suviliojo. O čia at
važiavęs ir iš karto vargonin- 
kauti negavęs, įprato sunkiai 
dirbti ir kaktos prakaite duoną 
valgyti. Dabar jis buvo “šliupi- 
nis bedievis“ ir iš bažnyčios 
juokus darė.

Dar daug buvo klausimų ir 
klausinėjimų, bet jie visi buvo 
girti, kaip ir patys klausėjai ir 
kiausinėtojai. Tik vienas, rodos, 
tebuvo čia žmogus, kuris jokių 
alkoholizmo žymių nerodė. Jis 
stovėjo toli pasienyj, matyli, no-

me-
su- 
kad

rodamas užleisti patogesnę — 
prie stalo ar baro — vietą ki
tiems. Alus, .kurį jis labai lėtai 
srėbčiojo, atrodė nusistelbęs, 
šiltame stikle suslsmaukęs. Iš 
visko buvo galima spręsti, kad 
ne gerti jis čia atėjo. O vyru
kas galėjo būti kokių dvidešimt 
penkių, neaukštųkas;. bet stam
bių kaulų ir raumenų. Gysluo-; 
tos, nors dar gana jaunos, jo 
rankos ir randuoti pirštai, su 
aplužusrais nagais ir labai juo
domis panagėmis, išjtikrųjų ro
dė sunkaus darbo žmogų. Jo a- 
kyse, rodos, nebeišsjteko aštrus 
pastabumas, burna buvo užda
ryta, o ausys atviros, kaip ne- 
debesiuota padangė. (Ir kuris 
ateivis tuomet savo ausis neati
darydavo tik ką atvežtomis iš 
savo tėvynės žinioms?) Jis be
klegėjo kaip kiti, tik kartkar
tėmis nusišypsojo. Giliai susi
mąstęs, mat, jis buvo, ir, rodos, 
.abai nepatenkintas savo tautie

čiais, kam jie taip daug girtuok
liauja, visokius niekus tauškia 
ir lėlioja, tarytumei laukiniai. 
Pagaliau, jis lėtai priėjo prie 
Gobšiuko, pasisveikino prisista- 
tydamas Jonu Budriu iš Paše- 
supių, ir paklausė:

“Girdžiu, kad tamsia e:i nuo 
Pašešupių, tai ar tik nepažįsta
te Juozo Skuto, kuris į Prusus 
eįdavo ir laikraščių bei knygų 
parsinešdavo? Gal kartais atsi
vežei, tamsta', naujų laikraščių 
arba knygelių, Prūsuose iš eis-

. Chevrolet tono - Panel trokas; vien plieno viršaus. 
Kroviniui pietos turi 11214 colių į ilgį ir 573/2 vol. į plo
tį. Aukštis 44% col. Tai viena iš puikiausių mašinų.

ruoklinės “saliuno’’’ durelės, la
bai lengvos, tarsi gyvos, pačios 
užsidarė, o sunkiąsias Motiejus 
Gobšas uždarė ir užrakino. Vi
si trys Gobšai sunkiai užropojo 
apt antro aukšto. Gobšienė tuoj 
paguldė svečių, užsuko žiburį ir 
pati atsigulė šalia savo vyro; 
bet svajojo apie jaunų savo die
nų Pranulį, šiandien iš naujo 
jos širdyje suplasnojusį...

Nuvargusios kojos bei galvos 
pagreitino miegų, ir jie visi trys 
tuoj persiskyrė su sųmone ir 
kasdieniniu žmogaus gyvenimo 

( šokiu...
(GALAS) •

to sovietų Rusijos politikos 
nukrypimą į “nacional-fašiz- 
mą”.
. Petro rolę vaidina Simoųov, 
o jo sunaus —- Čerkasovas, 
dvi žymios sovietų Rusijos 
filmų “žvaigždes”. x (Sp.)

Ofiso Tet Boulevard 5918

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Ken wood 5107

Aukštos Rūšies

BIG LUMP $6.40 TONAS 
PRISTATOM MIESTE IR 

UŽMIESČIUOSE 
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

Tel- ARDMORĘ 6975

MADOS

46«5

No. 4685—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20,
taipgi 32, 34, 36, 40 ir 42 colių per 
kratine.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą' blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžic 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. GalL 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Deptg 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Toks nepaprastas klausimas— 
tarsi kietos lazdos galas — taip 
apstulpino Gobšiukui galvą, kad 
jis stovėjo burną atsidaręj^Le- 
žuvį pasidėjęs, nebsnusivokda- 
mas nei ko stvertis, fiei kuo 
remtis.

“Ko tu čia, šliuptami, dabar 
lendi prie nekalto-vaiko ? !”-.pri
šokusi surinko Repšių Darata, 
Lietuvoje iš brolio dali per teis
mų atsiėmusi, Pašešupių mies
telyj porų metų davatka pagy
venusi, paskui išbėgusi Ameri
kon, nes jau niekas ilgiau ne
begalėjo pakęsti jos liežuvio 
“maldų’’ bei “poterių“. Net ir 
patsai kunigėlis Skruzdys, viso
je Pašešupių parapijoje paskel
bęs davatkų patronas, atsiklau
pęs poterius kalbėjo dėka veda
mas dievui, kad anas Daratų į 
Ameriką išsiuntė.' O Amerikoje 
j‘qs liežuvis bepletkavojant ne
atšipo — ne, dagi labiau paaš
trėjo. Ji čia buvo smarkiausias 
vietos lietuvių parapijos “gene
rolas” prieš šhuptai'nius. Taigi 
ir dabar ji visa bfirna tatėjo to
liau: “Neklausyk, Raulynuk, ne
klausyk, ką jis sako. - Jis yra' 
šliuptarnis,' bedievis, eretikas! 
Jis dar Polsčiuje Jbudamas bliuz
ui jo prieš ciesorių ir kunigus. 
Saugokis jo, Raulynuk, saugo-^ 
kis, yaikeli, kaip piktos dvasios. 
Jis šliuptarnis, bedievis — baž
nyčios ^Ventos ir vieros griovė
ja#! pek nuo jo, vaikeli, bėk... 
Ryto rytą anksti nueik į baž
nytėlę šventą pasimelsti, šven
tų mišių nobažnai išklausyti ir 
pądėkavcti dievui, kad apsaugo
jo ant marių nuo baisių audrų 
ir Velioribų ...”

“Gana jau, gana, kryžioke tu ! 
Eik į kleboniją su savo liežuviu, 
rąžančiais ir burtais! 
.endi prie boiso?!” 
storu balsu

“Jų raįt* jų raįt, mist,er Skliu
tai; ar musų draugyste neperka 
iš jo,.degtinę, kai balių'rengia, 
ar neperka parapija forams?” 
keletąs parapijonų- šaukė kartu.

“Nepirkite, jei nenorite, bet 
aš, kryžioku nebusiu!’“ aštriai 
atšovė Jokūbą# Smailis. Jis bu
vo labai griežtas laisvamanis ir c ■ .

s pasiduoti niekam nepasidayė.
“Mes Kryžiokai, mes Kryžio

kai”, veržėsi pro sukąstus d‘an- 
/fis karštų katalikų kerštas, o jų 
kumščios spąr'čiai kietėjo.

“Duokime šliuptarnąms!” kaž 
kas suriko prie baro.

“Broliai lietuviai! broliai lie- 
vUviai ir segėsi gerkite visi ant 
auzos, gerkite —- aš fundinu! 
Misis, Pyteruk,1 štai pilni stiklai, 
štai degtinė, duokite visiems, 
duokite kiek kas nori!“ šaukė 
Motiejus Gobšas, pildamas stik- 
jus f<o pilniausius ir skandinda
mas savo prakaito lašus balto
je aidus putose. Jis' irgi buvo 
.abai karštas katalikas ir pri
klausė parapijos Komitetui, bet 
juo pačiu kartu buvo ir gudrus 
vertelga, puikiai . nusimanas, 
kaip reikia suminkštinti savo 
Vienminčių dievotus jausmus. 
Jis visados pataikydavo laiku 
užpilti šalto alaus ant perkaitu
sių religiškų sielų ir prie muš
tynių bei kraujo neprileisdavo. 
Q šį vakarą juo labiau jam rū
pėjo užgesyti savo, brolių Kris- 
vuje tikejimiškas' aistras, nes 
juk toks- retas Vakaras D Ir- jis 
užgesino. Vėl visi gėrė, juokavo, 
Gobšluką klaųsįnėio, šoko1 ir le
liojo.

Bet vakaras jau seniai buvo 
namo išėjęs, ir naktis jau ruo
šėsi eiti, tai moroins nenproms 
.r visi svečiai turėjo smuklę 
apleisti. Po vieną,, po kitą jie 
ėjo, Gobšus atsisveikindami, už 
viską , dčkuodąmi. Bet juo šir
dingiau jie atsisveikino Gobšių
jų, visko.Jam žadėdami ir lin
kėdami, ir visi, kap Vienas, sa-

kydarni: “Ale tai sjna-rt, tai 
smąrt grinorius; tik šiandien te
atvažiavęs, o jau angelckai šner 
ka”. ■ '■ < ■ . "1 i ■ -

Beveik visi buvo girtutėliai, 
taigi, visi Jabai . daug žinojo, 
daug turėjo ir naujokui daug 
žadėjo. ’ /, V-

O tasai naujokas, pagyrų, a- 
Įaus, degtinės, visokių i pažadų ir 
Nauj’ojo Pasaulio labai smagiai 
šildomas, nop pavargęs iš il
gos kelionėj, vis dėlto ant kojų 
dar išsilaikė ir,1 kur' reikią ar 
nereikia, kaišiojo lietu Viekai an
glišką žargųną, kurio keletą žo
džių laive pramoko, kaip'jis sa
kė, “nuo seno anierikono, Juo
zo Bridžiaus”. 'Dąžriiausiai iš jo 
lupų ritosi žodelis’ šiur, o kiek 
rečiau: jes, no, šipas, šipkortė, 
nais, fain, ” laikinu, boi; byrąs, 
grinorius ir menki biznis.

Pagaliau išsiskirstė visi; 
■narna, kaip ir visada, paskių 
paskiausiai išsvirduliavo para-1 
pi jos komiteto pirmininkas. Spi-

Petras Pirmasis 
Sonotone Teatre 
Penktai Savaitei

Sovietų Rusijoje gamintas 
filmas “Petras Pirmasis’’ pasi- 
Jieka Sonotone Teatre penktai 
savaitei. ...

Veikalas susilaukė ChicUgo- 
je labai didelio pasisekimo, 
piriniausiai dėl to, kad pavei
kslas vykusiai pagamintas^ \ ir 
gerai suvaidinląs, antra, kad 
veikalo turinyje kai kas ma-

-- ---------- ---------- ----- - ------ «-----------------į---------

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Hentlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofise Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

i-*4 ir nuo 6—8 vaL vakare 
Rezidencija:

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

8939

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
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI

ADVOKATAS

NAUJIENOS Pattern DepU
1789 S. Halsted St., Chicago, 111. 

čia įdedu 15 centų ir praiau t
atsiųsti man pavyzdį No-----------
Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija) 
...................................  i TO1

Ko čia 
sugriovė

Jokūbas Smailis, 
kuris nors ir darė biznį daugiau
sia iš “paJ^pjonų'’, vįs dėlto 
jąvo naujų < įsitįldųimų, viešai 
pareikšti nei drovėjosi, nei bi
jojosi.

“O kas tu Čia do vienai šoki- 
r.čtį ant nfųsų geriausios para- 
pijonkos ?! šĮiųptarnį ginti už
sinorėjai? Geriau, žiūrėk, iš ko 
duoną valgai”', kumštį prikišęs 
grasino . Jokūbui Smailiui para
pijos komiteto pirmininkas, Ju
lius Skliutas, kuris laikė mėsi
nę ir visų buvo vadinamas “bu- 
čerių”.

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
namuose-—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

MarąUette Radio
AL ENZULIS

5610 So- Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kam b.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais- ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfidd Avė.
Tel. Lafayette 8016

—*■-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 4r nuo 6 iki i 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

LAIDOTUVIŲ

John F. Eudeikis
DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMfBVLANCB
. ' ' !’W,DIENA IR NAKTĮ '

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

I / P ' TeL LAFAYETTE 0727 .

koplyčios visose4 koplyčios visose
> LV-d l Chicagos dalyse
Klausykite musų Lietuvių radio . programų Pirmadienio vakarais, , 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas

P. ŠALTIMIERAS.

JOSEPH J.-GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Triephorie: Boulevard 2800 

463. SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone; Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAIS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2511

Phone Boulevard 7042 *

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS '

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

1824
3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Siibatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted S£ 
; r r CHICAGO,' ILL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

AKIU SPECIALISTAI

SKUBĖK’. NEPRALEISK!
5-tu Ir Payluitinč Suvaltfi 

FA8KUTINIOS 7 DIENOS
♦ . Sovietų Rusįjos didžiausias 

paveikslas
“PERTAS PIRMASIS” 

Tolstojaus. Runo ir Kraujo apysa
ka apie Petrą Didįjį, karžygį, mei
lužį, imperatorių ir apie tarnaitę 

kuri iškilo ir- tapo Rusijos 
cariene Katre I.
SONOTONE 
00 E. Van Buren 

Tęsis ,i>uo /U. A. M. iki viahakčlo;
• 25e Iki L 1h M. Sįdki<|jn djenom
Tusi s 
* 85c

INSURANCE
■ 1 J. ' /'■* •' ''" ■

(APDKAUDA) ’

t

• 'Pilną apdraudą auto-
mobilzanis i 1

• Apdraudą namų 
ugnies

• Apdraudą rakandų
’ T• Apdraudą nuo vagių s* .y1 • ►

• Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties

gausite

NAUJIENŲ

nuo *

raštinėje
’ per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St.
Raštinė atdara kas vaka

ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai.

. po pietų.
'' ■> . ' y

,■> ........ ..................

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicagos,
Cicero 1 j 

Lietuviu I 
Laidotuvių 1 
Direktorių ’ 
•Asociacijos

Ambulance 
, Patarnavi-

mas Dienų 
l ir Naktį lt

TURIME 
f KOPLYČIAS 
z VISOSE MIESTO 

DALYSE.

j A. MASALSKIS
3307 Lituanięja Ąvenue Phęue Boulevard 4139 -

A.
6834 So. Western Avė. 
141Ų South 49th Court

PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
1 3354 So.. Halsted Street Boulevard 4089

- ■ ■ . • i .

I.J.ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Phone Boulevard 5566

. S. M. SKUDAS
718 West 18tli Street ’ PJione Monroe 3377
ini'iinin i......... II I , i' *■"" ,—■* "■ "'i........" ' . ............ ................. . ............................ .. —

S. P. MAŽEIKA ■„ Yards 1139 .
3319 Lituanica Avenue Phone yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
J2314 West 23rd Rlace Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East l08th Streef Tėl Pullman H70

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 Šo. Westepn Avė. Phone Virginia 0883

.4 . ’;; ;j. liulęyičius
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

’ ' į . - : '■ ■ ■ 1 •; • ... ‘ .

'On.ĮĮ

Res. Phone: Office Phone:
’ Laf. 7383 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENT1ST

6322 S. Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 popiet 

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

1 Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su( elektra, parodančia '‘mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDALIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.

. -!F  ■   - —— .........................y"   1 ■ » -

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir yaikų ligų gydytoja

.6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

X KITATAUČIAI

31

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829. 
Pritaiko Akinius 
: Rręivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuve 

756 West 35th St.
x kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8.
Nedėliomis pagal sutartį.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir ki tokius ele- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTĄI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

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

Telefąnas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL. x 
OFISO VALANDOS; ,

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

Phone MIDWĄY 2880

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

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

■ . ■.



f

r

I

Penktadienis, saus. 21, 1938

KORESPONDENCIJOS
Ratine, Wis

Racine Lietuvių Kultūros 
Draugijos metinis 

susirinkimas
Racine Lietuvių Kultūros 

Draugijos susirinkimas įvyko 
sausio 10 d. Kadangi tai buvo 
metinis susirinkimas, tai svar
biausias jo tikslas — naujos 
valdybos rinkimai. Šiems me
tams valdybos nariais liko iš
rinkti šie: pirmininku Frank 
Sijanaą, pirm, pagelbininku Pe
tras Wegelas,. nutarimų rašti
ninku M. Mikulskis, iždininku 
Stanley Mockus (senasis), iždo 
globėjais Petras Žičkus ir Ma
ry Mikulskyte. Maršrlka pasili
ko senasis, būtent, Juozas Sta- 
na’tis.

Stanley Stotkevičia griežtai 
atsisakė toliau erti pirmininko- 
pareigas. Teisinosi, kad visiškai 
neturįs atliekamo laiko draugi
jos reikalais rūpintis. Mat, 
daug laiko tenką pašvęsti biz
niui.

Susirinkimas buvo užsispyręs 
visą senąją valdybą išrinkti. 
Bet kada atsisakė Stotkevičia ir 
dar vienas kitas, tai tada bu
vo nutarta paeiliui visus valdy
bos narius rinkti.

Kai įvyko Chicagos Lietuvių 
Draugijos bankietas, tai Raci
ne skyrius laimėjo penkiolika 
dolerių. Tuos pinigus Stotkevi
čia perdavė skyriaus sekreto
riui iždininkui Stanley Mockui.

šia proga noriu priminti Ra
cine lietuviams bei netoli gyve
nantiems kaimynams, kad sau
sio 23 d. turėsime lab i šaunų

parengimą Viktoro Dzindziletos 
“Dreamland’’ svetainėje. Paren
gimas prasidės 5 vai. po pietų. 
Tai'bus Racine Lietuvių Kultū
ros Draugijos parengimas. Pro
gramą pildys pr.sižymėję daini
ninkai ir artistai iš Chicagos.

Rengimo komisija kvlėč'a vi
sus vietos ir aplinkinių koloni
jų lietuvius toje šaunioje pra
mogoje dalyvauti.

X

Liūdna naujiena
Sausio 17 d. apie 7:30 vai. ry

to savo nr.mo skiepe nusižudė 
pasikardamas Kazimieras ■ Su- 
kuris. Paliko žmoną ir sūnų.

Labai gaila žmogaus. Velionis 
buvo labai n maus ir gero bu
do žmogus. Su visais jis sten
gėsi gražiuoju sugyventi. Dirbo 
jis sunkiai, nes stengėsi kaip 
galima greičiau išmokėti savo 
namelį, kurį buvo pirkęs iš švo- 
gerio Stanley Pociaus.

Bet štai prieš kiek laiko, Vip 
girdėjau, jį patiko nemalonu
mas: jis buvo paleistas iš dar
bo. Dėlei to, matyti, jis labai 
krimtosi ir rūpinosi. Jei neklys
tu, tatai privedė jį ir prie sa'vi- 
žudystės.

Velionis Kazimieras buvo a- 
pie 46 metų amžiaus. Paskutinį 
rytą jis pradėjo elgtis gana 
keistai. Numanydama, kad gali 
kas nors negero atsitikti, žmo
na pranešė policijai. Kaip be
matant atvyko policijos veži
mas, bet Sūkurys jau buvo pa
sikoręs.

Pašaukti liko ugniagesiai, ku
rie atvyko su instrumentais. Jie 
darė visas pastangas, kad galė-

, SAUSIS TAI MENUO DEL

EKSTRA VERTES
PIRKIT DABAR IR TAUPYKIT!

IŠPARDAVIMAS! PENKTAD.. IR ŠETAD., SAUSIO 21 ir 22

TIKRAI ŠVIEŽUS..

Kiaušiniai KOKYBfi|l|Z,26C

"MIDWESTP PUIKIAUSI ŠVIEŽI KIAUŠINIAI kartonais tuz. 31c
IDAHO RUSSET Rinkti^ U. S. 1

BULVES 29c
' 7

“MIDWEST”
Prirengti špagetai svar. kenai 3 už 25c
"OERBER’S” įvairiausi,
Strained Foods . 3 ken. 25c

V “JUSTICE”
Sweet Corn No. 2 kenai ..
“RED CROSS”
Špagetai ar Makaronai 7 unc. pak. 3 už j 3c
“DOLE’S” PALM ISLAnY)
Pjaustyti Pineapple 15 unc. kenai už 27c
“MIDWEST” DAILIOS
Raudonos Avietės No. 1 aukštas kenas 20c
“MIDWEST” DAILIOS
Blackberries No. 2 kenas ................ ‘18c
GRANDŽIAI DIDĘM8n6 DYDŽIO Tuz. 24c
OBUOLIAI DAILUS JONATHAN 5 SV. 17c 
GRAPEFRUIT berkliai 6 už 16ę 
DAILUS TEXAS SPINAKAI šviežus ....
CALTFORNIA MORKAI 3 krūveles .... 
CALIFORNIA LETTUCE Didelė galvutė 
“ECON0MY” lašiniai gabalais 
CALI HAMS Shankless ................

3 UŽ 25c

..... ...... sv. 5c
................. 13q
......... ;....... 5c

->Sv. 190
Sv. 220

“SPRY” 3 sv. ken. 540 • Svaro kenas *190
“SUNSHINE0 GRAHAM CRACKERS Svaro pakelis .... ....... 17c
“PAUL SCHULZE” BIG APPLE COOKIES - .................... sv. 19c
“LŪX” FLAKES Mažas pak. 90. Didelis pakas 210 
“LUX” TOILET MUILAS
“O. K.” MUILAS ..............   3 gabalai 100
^AMERICAN FAMILY" Flakes. Mažas 9c. Didpk. 210 
“AMERICAN FAMILY ’ MUILAS

4 už 25^

. 4 gabalai 220

•tų atgaivinti pasikorusį, bet jau 
buvo t pervelu.

Reikia pasakyti, kad racinie- 
čiamš tai tikrai nemalonus įvy
kis, kuris visus sujaudino' ir 
kažkaip nejaukiai nuteikė.

—Stanley Stotkevičia, 
korespondentas

Darbai Siuvyklose 
Sumažėję, Nepage
rės Iki Pavasario

NAUJIENOS, Chicago, III

ant kiekvieno karo musų didžiausiam

SAUSIO PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIME!
SPORT COACH

A

103» CHEVROLET DE LVXE 
COUPE — mechanifikai OK. Tai- 
rai veik nauji, šildytuvas ir ra- 
dio. Kneo action. Pardavimo kai
na . . ...

Geriausias 
mieste vartotų 
karų bargenas

■ ■

CHsW?įtT;

Rengia Vakarą
Dar reikia pridurti, kad lie- 

• tuvių kriaučių lokalas, kaip ki? 
tais metais, taip ir šią, Vengia 
savo parengimą, kuris įvyks va
sario 19. Amalgameitų centre 
ir į kurį visų įsigalinčių kriau
čių pareiga yra atsilankyti. Už
baigę tos dienos šusirinkimą, vi
si turėjo “šakar-makar” pasi
linksminimą. —X. š

Iš Chicagos Lietuvių Kriaučitj 
Darbuotės

štai, Lietuvių Kriaučių 2^9 
lokalas turėjo susirinkimą penk
tadienį. gruodžio 15 dieną, Am
algameitų centre, 333; S. Ash
land A.ve. Kadangi susirinkimas 
buvo metinis, tai ir kriaučių su
sirinko gana skaitlingai.

Perskaičius tarimus iš praeito 
susirinkimo, sekė pranešimai 
valdybos ir delegatų iš organiza
cijos veikimo.

Kol kas nieko naujo pas kriau 
čius nėra. Veikia CIO, į kurią 
priklau'so ir Amalgameitų uni
ja. Yra organizuojama dau
giausiai lindinyčių darbininkai. 
Kaip visur, taip ir pas kriau- 
čius šiais metais darbai žymiai 
sumažiejo ir manoma, kad tik 
apie pavasarį pasitaisys.

Lokalas paaukavo penkis do
lerius nariui černauskai, kuris 
dabar yra labai prastoj padė
tyj. Taipgi paaukauta penki do
leriai apgynimui Thomas Moo- 
ney. Knygų peržiūrėjimo , ko
misija pereiškė, kad patikrino 
knygas ir banko “steitmentus” 
suradusi viską tinkamoj 
tvarkoj ir lokalas turi $838.61 
kasoj.

J. Račiūnas Naujas Pirm.
Buvo pakviestas Chicagos 

kriaučių “manadžerius” S. La- 
vin įvesdinimui naujosios lokalo 
valdybos. Taręs keletą žodžių, 
jis paprašė raštininko iššaukti 
vardus visų valdybos , .barių, 
taipgi ir delegatų. S. Lavin pir
miausiai pakvietė F. Bačiūnų, 
kaipo piymininką, užimti savo 
vietą. Taipgi pakvietė ir kitus 
valdybos narius. Visi pareiškė, 
kad dirbs labui organizacijos, 
kuri yra darbininkų vienintelis 
apsigynimas nito didelio darb
davių išnaudojimo.

Užėmus valdybai vietas, pir
mininkas ,J. Bačiunas vėl pa
kvietė drg. S. Lavin paaiškinti 
apie kitus- darbininkų reikalus. 
Savo trumpoj kalboj “menadže- 
ris” aiškiai apibudino darbinin
kų reikalus.

DIDESNĖS 
SANTAUPOS

^CHEVROLET DYLERIAI
SKELBIA DIDŽIAUSI

VARTOTU KARU

. • Quite a few people have 
come into our fold of late. We 
were unable to get the narnės 
of the new members, būt \ve 
would likę to have them know 
that we welcome them into our 
group and that we hope they 
will enjoy singing and wo^king 
with us as much as we will with 
them. May they be members 
.for many years to come.
• Rehearsals are being held 
twice a week on Tuesday and 
Friday promptly at eiglit. Each 
member 
hearsals 
to be- a 
have to 
programs, while working on ouv 
opera at the šame tirne. į'here- 
fore, try to attend all the re
hearsals.

S '
O We were very'much pleased 
to note that many of our friends 
—warm, lukewarm and cold— 
lašt Sunday at Ashland Audito
rium sat back and listen to us 
sing and grėatly enjoyed listen- 
ing to us. We dįd well.
O Whatever hąppeiied to our 
baritone—Joe Žukas? Who, oh 
who can she be?

J' '

• Once again Pirmyn score^I
Another engagement has taken 
place between our members, 
this time Mary.- Johnson and 
Louis Lapinskas.įAs to the date, 
it, is sįill uncertain, būt as soon 
as we find out, you may ręst as- 
suteėd wė will let you know. 
Congratulations, Mary and 
Louie! •>. V.
® We were happy to see Mr. 
and Mrs. Joe Rack come back 
to chorus. ,We haven’t seen them 
since their marriage which took 
place recently. May they once 
again remaih 
our group.
• Our Sočiai 
Grigonis has

is urged to attend re- 
as this month appears 
very busy month. We 
take part 6n Severai

as members of

chairman Aldona 
promised to the 

chorus that re would have $ 
roller-skating > party soon—we
hope it is very ^oon, Aldona.

Are You Active, or Do You 
Just Belong

— IŠPARDAVIMĄ!
DIDELIS KAINŲ SUMAŽINIMAS

CHEVROLET VftLIAUSIS 1934 MASTER 
DĖ LUXE — 5 keleivių Sodan, storas ma- 
ro'm finifias juodais Ten 'oriais. švarus 
vidus, niobair ajimufialai, tairai kaip nauji, 
šis karas yra pilnai poržlurčtas 
Ir. ifitikfintas, gatavas žiemos va- 
žinojimui. Demonstruos. Bargenis (JiUe/tJ 
tik už ' .
ASHLAND AVĖ. MOTOR SALES 

i ' 5436 S. Ashland Avė.
.1.. ~ ■ .y. --------------- ------

1935 CHEVROLET 4-DURV SEDAN — 
gražus juodas karas ideališkas (pAA 
šeimos karas, įrengtas su šildy-'k/UU 
tuvu. Tiktai .

A. J. OOSTERBEEK MOTOR CO. 
INC. ‘

7541 S. Halsted St

GOLD ęOAST CHEVROLET 
SALES CO.

666 Center St.. Winhetka. III.
DODGE 1035 4-DDRV SEDAN, DE LUKE.
Atrodo ir eifta kaip-naujas. Labai 
mažai vartotas. Taii-ai puikiam Vk r* 
stovy. Paremtas “O. K.” parant - I tl 
ja kas skaitosi
McINERNEY MOTOR COMPANY 

271/3 N. Cicero Avė.
1030 PLYMOUTH DE Ll’XE SI’ORT SE
DAN—Sis karas ypačiai Svarus.
Turi ibudavotą trunką, hydraulift-V/Į 
kus stabdžius. Reikia pamatyti, f/it/tl 
kad vertinti • • •
RAY O’CONNELL MOTOR CO.

4S25 W. Madison St.

1034 CHEVROLET MAHTER

Originalia finiftaH. įrengtas su ra- V 
dio. Tikras bargenas už ........?/wDt/

JAMES LEVY CHEVROLET 
4400 Archer Avė.

1933 1‘ONTIAC 4-DVRV SEDAN — 
tai r ai. finiAas ir apmušalai nerodo 
nusidfivė.jimo. motoras atidžla; 
pertikrintas. Numažina pardavi
mo kaina tiktai ....

' OPAS CHEVROLET COMPANY 
1708 S. Ashland Avė.

1931 CHEVROLET MASTER COACH -
D« Luxe. knee action. trunka mo- (pCYfir 
delis. Svariausia mieste. B’ žymių Nk/LĮr 
apmušalai, švelnus inžinas. 60 tDaUt/t. 
dienų garantija. Matyk Šiandien.
NIEBURGER CHEVROLET CO. 

7744 Stony Island Avė.

VISOS IšDIRBYSTĖŠ • VISI MODELIAI • VARTOTI KARAI ir TROKAI « LENGVI TERMINAI

Chevrolet Vartoti 
Karai

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

žiemos metu valiuoja be bai
mės tas, kuris ką tik yra pir
kęs naują automobilį, nes ta
sai automobilis yra ką tik išė
jęs iš dirbtuvės. Tačiau daugu
ma vartotojų ' yra patyrę, kad 
Vartotas automobilis, jei tik 
yra atsekančiai parinktas, taip
gi, užtikrina tikrą važiotą ir be 
žiemos nesmagumų.
> Klausimas kaip išsirinkti ge- Į 
rą vartotą karą, kad jis atsa-Į 
kytų geros važiotės reikalavi
mams. Atsakymas yra toks. 
Chevrolet pirkliai dirbo per 12 
metų, kad išdirbti atsakstntį 
planą OK garantijai. Ir tik po 
tokio ilgo darbo šiandien jie 
tvirtina, kad vartoti karai su 
jų OK rašteliais atsako kelio
nės reikalavimams. Geras ka
ras turi būti1 patikimas ypač’ 
žiemos metus. Chevrolet karai 
su OK garantija kaip tik ir yra 
tokiais.

Tad nesistebėkite, kodėl 
Chevrolet pirkliai sako, kad tas, 
kuris perka šiandien vartotą 
automobilį, jis greitai bus ko- 
stumeriu kito tokio. (Skelb.)

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ— — 9:00 VAL. VAK.
• PIRMADIENĮ— W. H. F. C. —10:00 VAL. VAK.
• PENKTADIENĮ—__________________________— 7:00 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

W. H. F. C

Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDĄ

By John Faiza
Are you an active member, 
the kind that' likęs the best? 
Or are you just contented 
With a pin upon your breast?
Do you attend rehearsals 
And mingle with the flock? 
Or do you ,stay at horhe 
And criticize and knock?
Do you* take an active part 
to help the wbrk along?
Or are you satisfied to be 
the kind that just’belong?
There is ųuite a program sche- 

[duled.
That I’m sure you’ve heard 

[about,
We’ll be gratėful if you, too. 
will come and help us out.
So, come often to rehearsals 
and hejp with hand and heart: 
Don’t be just a member 
būt take an active part.
Thinks this over, my good 

[friend, 
for you know right from wrong: 
Are you an active member, 
Or do you jušt belong?
* Be sure you don’.t miss re- 
hearsal Friday as you know 
we’re singing put in Melrose 
Pąrk on Sunday.

“RASKEY HUEY” 
1 • . - J ' ' • . ' l . ' ' f

Taupyti—tai prigimtas daly
kas. Ir todėl šiandien kts gy
vas dirbdamas, stengiasi vieną 
kitą centą ir sutampyti—juodą
ją! dienai pasidėti.

Tačiau -ir taupymas ne visų 
vienaip suprantamas' Pirkdami 
prastesnį maistą ar drabužį, 
mes ne tik kad netaupome, bet 
bereikalingai pinigus mėtome. 
Tai žino kiekviena gudri šeimi
ninkė. Nuo jos geros šeiminin- 
kystės pareina ir šeimos geres
nis likimas. Nes maistas yra 
šeimos patsai stambiausias rei
kalas ir geras jo supirkimas 
duoda galimybes daugiausiai 
sutaupyti.

štai delko šeimininkėą šian
dien tūkstančiais lanko Mid- 
west Stores- parduotuves, čia 
jos pirmiausiai / gauna pirmos 
rūšies prekes, paskui, žemiau
siomis kainomis. Tai yra dėlto, 
kad Midwest krautuvių savinin
kai priklauso vienai didžiulei 
kooperatyvinei organizacijai ir 
per ją perkasi prekes, kas duo
da galimybės nupirkti pigiau 
ir perleisti savo pirkėjoms už 
žemesnęs kainas. /

Taigi, dėl geresnio pirkimo ir 
didesnių santaupų, patartina 
pirkti Midwest Stores parduotu
vėse.

Vagis Apiplėšė 
Lietuvę, Bet 
Apsigavo

Tai buvo ne pinigai, bet 
cigaretai

JACKSOI)! P ARK — Pereitą 
savaitę Mrs. Frances Thomas 
-Tumosienė, 6122 So. Champ- 
lain avenue, išėjo pasivaikš
čioti. Nuėjusi iki 61-mos gat
vės, nusipirko porą pakelių 
cigaretų ir nešėsi namo suvy
niotus popierių. Jaunas vagi
lis, manydamas, kad tai pini
gų krepšelis, pagriebė iš ran
kų ir nubėgo.

Vagilis apsigavo, vienok p*. 
Tumosiehę gerai išgąsdino. .

—Senas Petras.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

GRIPSHOLM
23,000 tonų įtalpos.

Gegužes 28 d., 1938
LAIVAKORČIŲ KAINOS 

Trečia Klesa:
Iš New Yorko į Klaipėdą ...........
Į abi puses .......................... ...........

Turistine Klesa:
Iš New Yorko į Klaipėdą ............
Į hbi puses .....................................

Taksai $5.00 atskirai.
. Ši ekskursija jau yra labai populiariška, nes 

kas mėtai vis daugiau ir daugiau važiuoja.
Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių 

Sąjungos..
Dėl dokumentų ir visų informacijų kreipki

tės j patikėtiną lietuvių įstaigą.

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET

- Chicago, Illinois.

$106.50
$206.00

$152.00
$289.00

Aukštos RųšiesPIRK NUO

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

BIG LUMP $6.40 TONAS 
RRISTATOM MIESTE IR 

UŽMIESČIUOSE 
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

Tel. ARDMORE
midwest33stqres

6975
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NAUJIENOS, OHcago; m.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

, Publiehed Daily Except Sunday
The Lithuanian Neva Pub. Co., Ine. 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANAL 8500

by

Subseription Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

.... $8.00 
..... 4.00 
.__  2.00 

1.50 
.______ 75

...__ Sc

...... 18c 

.... .> 75c

Entered as Second CIasg Matter 
March 7th.l914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March, 3rd 1379.

Naujienog eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-> 
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kalnai
Chicago je—paštu:

Metams .....
Pusei metų ........
Trims menesiams
Dviem mėnesiams
Vienam menesiui

Chicagoje per Išneliotojus
Viena kopija
Savaitei aaa4««aa*4•4a««4*i*4*4aaaaa<
Mėnesiui ............. ..... .........

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
V paštu:

Metams ................    $5.00
Pusei Metų ,........   2.75
Trims mėnesiams ........ 1............ 1.50
Dviems mėnesiams ................. 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.

Marksistas virtęs pučistu
va-
Ru- 
die- 
Le- 
am-

Prieš 14 metų mirė Rusijos bolševikų vadas ir 
dinamojo komunizmo tėvas — Leninas. Komunistai 
sijoje ir kitose šalyse šiandie jį garbina, kaip kokį 
vaitį. Bet labai retai jie prisimena, kokių pažvalgiį 
ninas laikėsi per didesniųjų dalį savo subrendusio 
žiaus.

1917 m. kovo mėnesį, jau prasidėjus* Rusijos revo
liucijai, Leninas gyveno Zuriche, Šveicarijoje. Jisai ga
vo ' kaizerio valdžios leidimų keliauti per Vokietijų, su 
kuria tuomet Rusjja kariavo, į Rusiją. Prieš apleisiant 
Zurichų jisai parašė:

“Garbė pradėti serijų revoliucijų, kurių neiš
vengiamai turėjo iššaukti objektyvios karo pagim
dytos sąlygos,* teko Rusijos proletariatui... (kuris) 
yra menkiau suorganizuotas, mažiau pasiruošęs, 
mažiau kliasiniai susipratęs, negu kitų kraštų pro
letariatas... Rusija yra ūkininkų kraštas, ji yra vie
nas labiausia atsilikusių Europos kraštų... (bet ji
sai gali) duoti milžiniškų užsimojimų buržuazinei 
demokratinei revoliucijai Rusijoje ir gali padaryti 
musų revoliucijų įžanga į pasaulio socialistinę re
voliucijų, žinksniu priekyn ši tuja kryptim... Rusijo
je socializmas negali pergalėti tiesioginiai ir tuo- 
jaus. Bet ūkininkų masė gali privesti neišvengiamų 
ir prinokusį agrarinį perversmų prie to, kad bus 
sukonfiskuoti visi neišmatuojamieji dvarininkų tur
tai... šitoks perversmas,, pats savaime, dar nebūtų 
socialistinis. Bet jisai smarkiai pastūmėtų priekyn 
pasaulio darbiiiinlių Judėjimų...”

, . F* *

Čia Leninas kalbėjo, kaip socialdemokratas, kaip 
marksistas. Jisai sakė, kad Rusijoje socializmas dar ne
gali būt įvestas, kadangi tas kraštas yra labai atsilikęs 

/ ekonominiai, jo darbininkų kliasa silpnesnė, menkiau 
susiorganizavus ir susipratus, negu kitų Europos kraš
tų proletariatas. Todėl Leninas buvo įsitikinęs, kad Ru
sijoje kolkas yra galima tiktai buržuazinė demokratinė 
revoliucija.

Vyriausias tos revoliucijos uždavinys ekonominėje 
srityje, jo nuomone, turėjo būti dvarų žemių sukonfis- 
kavimas ir jų atidavimas ukininkapis. Šitas agrarinis 
perversmas, kaip Leninas dar kartų pabrėžia, irgi ne
galėjo būti socialistinis.

• Daugiausia ko Leninas tikėjosi . sulaukti socialisti
nės revoliucijos atžvilgiu iš Rusijos tai — kad demokra
tinės respublikos įsteigimas ir dvarininkų luomo paša
linimas Rusijoje pastūmės prie socialistinės revoliucijos 
kitas šalis. Jisai laukė, kad po Rusijos revoliucijos įvyks 
visa eilė kitų revoliucijų
čiaus pakilusios ekonomiškai ir turi daug skaitlingesn;: 
ir geriau pasiruošusį proletariatų. Šitos revoliucijos 
jau “bus” socialistinės, o Rusijai priklausys garbė, kač 
jos revoliucija padarė pirmų žinksnį į “pasaulio socialis
tinę revoliucijų”.

Šis Lenino pranašavimas, kaip seniai visiems yra 
aišku, neišsipildė. Socialistinių revoliucijų Europos pra
moningose šalyse neįvyko. Stipriausiose pramonės šalyse 
— kaip Anglija, Švedija if t. t.,
liucijos nebuvo. Bet tas jo pranašavimas tikrumoje ir 
nebuvo nieku daugiau paremtas, kaip svajone, noru, 
kad taip butų, kaip jisai troško.

Tuo gi tarpu Lenino nuomonė apie Rusijos revoliu
cijos pobūdį buvo paremta nuodugniu ilgų metų studi
javimu Rusijos ekonominių, politinių ir socialinių sųly- 
gų. Ne vienas tiktai Leninas taip manė. Jau nuo 1883 
metų, kai susidarė pirmutinė rusų marksizmo šalininkų 
grupė — Darbo Išlaisvinimo grupė, su Plechanovu prie
šakyje, rusų revoliucinėje literatūroje^ buvo aiškinama, 
kad socializmas Rusijoje negalės būt įsteigtas tol, ko 
joje nebus išsivysčiusi pramonė ir nebus išaugusi galin
ga darbininkų kliasa. ,Iki to laiko Rusijos revoliucionie
riai negali svajoti, apie niekų daugiau, kaip apie demo
kratinės respublikos įstėigimų ir gilios žemės reformos 
pravedimų. >

Marksistai, kurie laikėsi šito įsitikinimo,, vėliau 
(1898 m.) įsteigė Rusijos Social-Demokratų Darbininkų 
Partijų. Tarp jos steigėjų buvo ir Uljanov-Lenin.

Taigi tos mintys apiė; Rusijos revoliucijų, kurias

tose šalyse, kurios yra aukš-

net visai jokios revo

Leninas išreiškė 1917 m. kovo mėnesį, prieš apleisiant 
Šveicariją, buvo ne vien tik jo, bet visų Rusijos social
demokratų. Leninas tanai pasakė tai, į ką jisai buvo 
sitikinęs per 20 su viršum "metų;

Tačiau už kėlių mėnesių po to, kai jisai parvažiavo 
Rusiją, jisai jau atsižadėjo savo vardo, kaip socialde

mokrato, o dar kiek vėliau, ginkluota jėga pasigrobęs 
valdžią į savo raiikas, jisai jau ėmė sjkejbti, kad Rusija 
bus pirmutinė šalis, kurioje bus įvykinta socializmo 
.tvarka! / i • ;

Leninas virtįO aiškiu savo idėjų renegatu. Jo “gę- 
niąlumas” pasireiškė tame, kad jisai, pats atsižadėjęs 
savo principų, plūdo “renegatais” tuos, kurie paliko 
tiems principams ištikimi.’ / x

y Iš socialisto demokrato Leninas pavirto pikčiausiu 
demokratijos priešu. Jisai pavartojo ginkluotą jėgą 
prieš darbininkų atstovų tarybų remiamą Laikinąją Re
voliucinę Vyriausybę, Paskui jisai vėl pavartojo gink
luotą jėgą prieš visos Rusijos žmonių išrinktą Steigia
mąjį Seimą. Atsteigė. mirties bausmę. Uždarė socialde
mokratų ir, socialistų revoliucionierių laikraščius, už
draudė jų partijas ir sukišo į ^Įėjimą arba ištrėmė į 
užsienį jų vadus ir įvedė tokį baisų terorą, kokio ne
buvo mačiusi nė Didžioji Francuzijos revoliucija Ro- 
bespiere’o laikais. /

Leninas ryžosi smurtu padaryti tai, ko, kaip jisai 
pats aiškiai žinojo, negalėjo padaryti Rusijos proleta
riatas. Smurtas visuomet eina ranka į ranką su melu ir 
apgaule. Per metų metus Leninas ir jo diktatoriškoji 
valdžia mulkino Rusijos darbininkus, skelbdami begė
diškiausius melus apie darbininkų judėjimą kitose šaly
se, ir tuo pačiu laiku jie mulkino užsienio darbininkus 
melagingomis pasakomis apie “darbininkų rojų” Rusi
joje. šita jų propaganda pąsėjo baisiausią demoralizaci
ją viso pasaulio darbininkų judėjime, suskaldė jį ir tuo 
budu paruošė• dirvą fašistų pergalėms!

Atsižadėdamas demokratinio socializmo principų, 
Leninas stojo į?1“pučizmo” kelią. Ne kliasinis darbinin
kų^ susipratimas ir susiorganizavimas masiniam politi
niam veikimui, bet slaptas sąmokslas ir ginkluotas per- 

<veršmas pasidarė jo revoliucinių siekimų įrankiai.
Na, ir kur bolševizmas šituo keliu nūvedė Rusijos 

revoliuciją? Nu-gi į Stalino “demokratiją”!
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ANTANAS BIMBA JAU NE 
KOMUNISTAS?

Pranešama, kad komunistų 
partijos lietuvių Centro Biuro 
sekretoriuš ir lietuvių komuni
stų vadas, Antanas Bimba, jau 
yra pasitraukęs iš komunistų 
partijos. Jisai t iš tos partijos 
išstojęs, kad galėtų priklausyti 
Amerikos Darbo Partijai, Ncw 
Yorke.

Sau'sio mep. 14 d. laikė sa
vo susirinkimą American Labor 
Party lietuvių skyrius Brook-. 
lyne, “ Piliečių kliube. . Tame su
sirinkime įstojo į Darbo Par
tijos skyrių 25 nauji nariai, jų 
tarpe ir Antanas Bimba. Susi
rinkime buvo perskaityti visų 
naujų narių vardai. Iššaukus 
A. Bimbos vardą, pasirodė, kad 
jisai tikrai / yra įteikęs aplika
ciją, ir savo ranka ją pasira^- 
šęs, kad Darbo Partija priim
tų jį, kaipo narį; ir jisai buvo 
priimtas.

Bet asmuo, kuris įstoja į 
American Labor Party, negali 
būti kitos politiškos partijos 
narys. Darbo partijos konsti
tucijos \6 paragrafo 11 skyrius 
skamba taip: 1

“No person shall be eligible 
to become or remain a meni- 
ber of the Party while affi- 
liated with any otherz poli- 
tical party.” (Nė vienas As
muo negali patapti arba pa
silikti Partijos nariu’, kuris 
priklauso 'kuriai nofs kibai 
politinei partijai.)
Vargiai galima abejoti, kad 

Antanas Bimba^ šitą Darbo Par
tijos konstitucijos paragrafą 
žinojo, kai jisai nutarė į ją sto
tį. Taigi, paduodamas Da^bo 
^Partijai aplikaciją, jisai turė
jo" būt iš komunistų partijos 
pasitraukęs. O jeigu dar nebu
vo, tai pats faktas jo įstojimo 
į ;Darbo Partiją reiškia pasi
traukimą iš komunistų parti-, 
jos. ButŲ abiejose partijose 
kartu jisai negali. •

H1...1 —Imu o.
Bet jeigu/d'pats lietuvių 

munistų vyriausias vadas 
metė komunistų partijų, 
kam “Laisvė” ir “Vilnis”
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Nutarta įsteigti Švedijoje mo
kyklų jaunimo vadams. Jauni
mo Internacionalo 
šiems metams bute Noryegijo 
je.

centras

PAKVIETĖ GELEŽINKELIŲ 
brolijas I A. D. F.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green parei
škė spaudos atstovams, kad 
Federacija pasiuntė kvietimų 
keturiom^ geležinkelių^ darbi
ninkų brolijoms stoti į Fede
racijų.

Tos keturios brolijos turi 
apie 500,000 narių, bet jos vi
suomet laikėsi nepriklausomai 
nuo Amerikos Darbo Federaci
jos.

TAIP SAKANT, “TAUTIŠKA” 
NUOMONĖ.

Viniko, p. Vitaičio, St.

kė
jau 
tai 

dar
agi tuo j a,kad į jų stotų lietu
viai darbininkai? \ •

SKANDINAVIJOS DARBININ
KŲ PARTIJŲ SUSITARIMAS.

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo biuletinas prane
ša, kad gruodžio mėn. 11 ir 12 
d.d. Kopenhagoje (Danijoje) 
susirinko Skandinavijos darbi- 

”ninkų partijos bendro veikimo 
komitetas. / Dalyvavo socialde
mokratų partijų ir darbininkų 
unijų atstovai iš Danijos, Šve
dijos, Norvegijos ir Suomijos; 
tarpe jų buvo ir paminėtųjų 

' šalių valdžių ir parlamentų na^ 
riai. Iš dalyvių galima pami
nėti šiuos-asmenis: Danijos so
cialdemokratų partijų atstova- 

( vp minist^ris pirmininkas Stau- 
ning, apsaugos ministeris; AL 
sing Andersen, ir partijos sek- 

: reto rili s Ų. . Hedtoft-Hansen;
1 Švedijos socialdemokratijų . at- 
’ stovavo įpinisteris pirmininkas 

P.-A. Hansson, vidaus reikalų 
’ ministeris Gustave Moeller, ir 

partijos sekretorius A. Nilson; 
Norvegijos . Darbo partijų at
stovavo socialinių reikalų mi
nisteris Osear Torp ir užsie
nio reikalų ministeris Koht; 
Suomijos socialdemokratų par
tijų atstovavo finansų ministe
ris Tanner ir parlamento na
rys K. H. Wilk.

Konferencija ‘ svarstė ’ dau-, 
giausia ' klausimų ekonominio 
koopetavimo tarpę valstybių, 
pasirašiusių Oslo sutartį. Taip 
pat buvo diskusuojami kai ku-* 
rie organizaciniai darbininkų 
judėjimo klausimai Škandina- 
vijos šalyse. ■ t

Gruodžių 18 d. įvyko Kopen
hagoje Skandinavijos šalių so
cialistinio jaunimo komiteto 
^usirinkimas. Pirmininkavo So
cialistinio Jaunimo' Internacio
nalo pirmininkas H. G. Hansen.

. 1 .

' i. j;

vusių SLA. šulų sroves organas | sai tylomis apeitas ir tuo rei- 
sako, kad Susivienijimas ne tik 
neprogresuoja, bet slenka Že
myn:

“Esami nariai Sensta, o 
naujų kaip^ ir neprirašo. At
eis laikas, kuomet ir finan
sine struktūra ims braškėti. 
Gan aiškus plyšiai jau 
pastebimi.”
Nupiešęs šitaip SLA. 

padėtį ir dar liūdnesnę 
tas laikraštis pareiškia:

“Mirštantį liūtą., gali ‘be
santi’ bįle kas, nors ir asi
las/’ * |

Matyt, todėl, kad tas laik
raštis turi šitokių nuomonę apie 
SLA., tai jisai kiek drūtas agi
tavo ir tebeagituoja, kad į 
SLA. Pild. Tarybų butų renka
mi tautininkai!
- Bet bus įdomu pažiūrėti, 
kaip reaguos į tų “asiliškų” pa
stabų'apie SLA. “Tėvynė”.

dabar

liūdną 
ateitį,

Dr.
Gegužio ir kitų esančių ir ku

Lietuvos seimui 
išsiskirsčius

biudžeto priėmimas ir 
metų vyriausybės pa- 
apyskaitos tvirtinimas, 
atsitikimais 'visur, kur

Lietuvos seimas baigęs žie
mos savo datbų sesiją išsiskirs
tė. Susirinks jau pavasarį kitus 
darbus dirbti, kurių tarpe vie
nas iš žymiausių bus — tai 
naujos konstitucijos priėmimas.

Seimas žiemos darbų sesiją 
baigė labai tyliai ir ramiai. O 
juk tų darbų tarpe buvo ir val
stybes 
pereitų 
tiektos

Šiais
tik parlamentai normaliai vei
kia, parlamento atstovai išeina 
su savo programinėmis kalbo
mis. šios jų prakalbos kartais 
yra vertos gilių mokslo studijų, 
kurios apima ne tik šalies ūkiš
kąjį gyvenimą, bet siekia ir ki
tų gyvenimo sričių. Tuo pačiu 
metu vyriausybės atstovai taip 
pat pasisako,!. ką yra nuveikę, 
ką veiksią ir nušviečia išeinant 
iš tarptautines padėties krašto 
politinę būklę. ,

Biudžetų priėmimas
Biudžetų priėmimas ir jų 

tvirtinimas tai yra vienas iš į- 
domiausių valstybės gyvenimo 
momentų. Tik tuomet krašto 
žmones išgirsta savo krašto ir 
bendr^r-p&saulio gyvenimo mo
mento reikalais daug įdomių 
kalbų. ; šiokioms prakalboms 
parlamentų atstovai ir vyriau
sybes nariai paprastai kruopš
čiai ruošiasi. '

Kartais biudžetų priėmimas 
baigiasi vyriausybės nuvertimu, 
bet, susimildami, nemanykite 
valstybes sugriuvimu. Dabar ši
tuodu daiktai kaip kur jungia
mi pervieną, indifikuojami. Vy
riausybes nuvertimas kartais 
kaip tik valstybės pagrindus 
dar labiau sustiprina, štai, sa
kysime, jei Prancūzijoje butų 
dar ilgiau išsilaikiusų prieš pa
skutinė reakcinė Tardieu vy
riausybė, sunku pasakyti, kokio
se pinklėse butų atsidūrę Pran
cūzijos reikalai. Juk kaip dabar 
aiškėja, toji vyriausybė, arba 
jos paskiri nariai ruošėsi prie 
fašistinio perversmo, šitokiam 
perversmui įvykus, Prancūzija 
butų > atsidūrusi dabartinės Is
panijos padėtyje ir joje tvarką 
atstatyti mėgintų Hitlerio bata- 
lijonai ir Mussolini jūodmarški- 
piai. Mažai arba visai nekontro- 
liuojamos vyriausybės papras
tai praranda bet kokį norą skai
tytis su savo krašto žmonių in
teresais. yir kaip tie interesai 
skersai vieni kitiems susikerta . ■ v I
ir vyriausybė pajunta, kad iš 
po kojų dirva slysta^ tai jie i-< 
masi visų priemonių, kad tik iš
silaikyti visai nepaisant ar tos 
priemopės išeis viso krašto nau
dai. , Čia veikia tik grynki vy
riausybės egoizmas žut-but iš
silaikyti. Retai pasitaiko tokių Įima algų pakelti, tąi bent bu- 
vyrų, kurie šiuo atsitikimu su- vo galima aiškiai pasisakyti, ko- 
sipranta ir laiku* pasitraukia, kios yra kliūtys jas kelti. Bet 
Istorija šiokių faktų labai ma- tasai opus klausimas seime vi-

kalu niekieno nepasisakyta.

Klusnus Seimas
Tegu jau sau būva visais at

vejais klusnus vyriausybei sei
mas, bet vis dėlto vyriausybė, 
kad ir tokio seimo lupomis, ga
lėjo daugeliu kraštui opiais 
klausimais pasisakyti. Juk visi 
tie gandai, kurie plinta krašte, 
tikriausiai vyriausybei yra ge- 
rai žinomi. Informacijos orga
nai tiek vyriausybės, tiek pri
vatus gerai veikia, tai, rodos, 
krašto nuotaika negali būti'sve
tima, ir buvo gyvas reikalas vi
sais tais klausimais pasisakyti, 

į štai kad ir konstitucijos nau
jo projekto ruošimas. Juk vi
siems žinoma, kad toksai pro
jektas yra paruoštas, tai dėlko 
iš anksto neįspėti, nepasisakyti, 
kaip manoma ateityje valsty
bės pagrindai sutvarkyti. Jei y- 
ra seimas, tai yra vieša nuomo
nė, tai dėlko visiems užbėgti už 
akių ir staiga valstybės pagrin
dus pakeisti. Jei dabartiniai 
krašto vairuotojai sakosi visai 
gyventojais pasitiki, tai dėlko 
iš šito reikalo daryti kažkokių

| paslaptybę?
Bent jau patys tautininkai 

turėtų visi žinoti, kas šiuo 
kalu daroma arba manoma 
ryti. Bet ir čia pegirdėti, 
jų tarpe tie klausimai butų 
vai diskusuojami.

Naujos konstitucijos
Turėsime kantrybės ir tikėsi

me, kad greitoje ateityje šitas 
reikalas bus viešumoje paskelb
tas ir aptartas. Manykime, kad 
naujoji Lietuvos- konstitucija 
staiga nebus paskelbta, šiaip 
jau reikia sakyti, kad seimas y- 
ra labai produktingas, jisai val
dininkų paruoštus įstatymus

rei- 
da- 
kad 
gy-

žai žino. Bet istorija labai daug 
tokių atsitikimų gali priskaity- 
ti, kuomet kilus konfliktams 
vyriausybės norėjo išsilaikyti ir 
pagelban kvietėsi svetimas ka
riuomenes.

Parlamentų vaidmuo
Parlamentai, šiuo atsitikimu 

ir yra, sakysime, tasai vente- 
liatorius, kuris tvankių politinę 
atmosferų krašte išsklaido. Par
lamente vyriausybė per savo at
stovus stengiasi savo krašto 
žmonėms nušviesti jų padary
tus darbus ir paaiškinti ątei-Į beveik be jokių ginčų ūmai pri
dės darbų planus, čia vieni ki- jma tie įstatymai yra bu
tus įtikina, įrodo tų darbų kraš- tini jr atitinka krašto reikalus, 
tui naudingumų ir susidaro ta- mes Įy klausimų visai ne- 
sai reikiamas kraštui valdy- liesime.
ti kompromisas. Juk politika ,par reįkia pridurti, kad net 
tai ir yra kompromisų padari-Laytjjjįj-j^ų spauda paskutiniu
nys. Parlamentų leidžiami įsta
tymai yr& ne kas kita, kaip tų 
kompromisų padarinys. T sietu
vos seimas išsiskirstydamas ir 
kraštui biudžetų priimdamas 
jokios ryškios kalbos nėra pa
sakęs ir visust krašto politikos 
reikalus nėra tinkamai nušvie
tęs. Viskas buvo atlikta tyliai, 
ramiai. Atrodytų, kad krašte 
visai nėra opių ūkiškų reikalų, 
tarytum tarptautinė Lietuvos 
padėtis tiek yra visais atvejais 
tvirta, > kad dėl jos niekas sau 
galvos nesuka. Tuo pačiu metu 
visokių gandų pilna? Pasaulio 
tarptautinėje politikoje niaukiai 
si labai nejaukus debesiai. Vis- 
dėlto visiems butų buyę labai į- 
domu išgirsti, kuria linkme ei- 
,na ^Lietuvos tarptautinė politi
ka, kuria kryptimi slenka Lie
tuvos ukiškasai. gyvenimas.

Algų* pakėlimo klausimas
Visais šitais opiais klausi

mais beveik nieko nebuvo pa
sakyta. Atseit, gandai neišsklai- 
dyti. Tiesa, turime jautrių cen
zūrų ir labai budriui’policijų. Bet 
tai nėra vieni iš geresnių įran
kių kraštų valdyti. Tai yra tik 
mechaninė joga, kui-iai protas 
ne visuomet pasiduoda ir ne vi
suomet tokia jėga yra jam au
toritetu.

Smulkioji valstybės valdinin
kija stipriai laukė algų padidi
nimo. Kažkaip net gandai buvo 
pasklidę, kad jų algos bus pa
didintos. Šitų jų algų padidini
mo laukė ne vien tik valdinin
kija, bet laukė viso krašto' dar
bo žmones. Nes valdininkų al
gų mažumas veikia ir privatų 
biznį. Privačios įmones savo 
darbinįrikams ir tarnautojams 
(taip pat algų nekelia, nes jie 
turi stiprius argumentus, esą, 
Valstybes tarnybos atlyginimas 
dar mažesnis. 

J
Jei šiuo momentu nebuvo ga-

metu.ląbai ma^ąr pasiseko už
sienio politikos klausimais ir 
bendrai krašto tarptautine pa
dėtimi, o dėl reikalo keisti kons
titucijų — visai tasai klausimas 
bent iki šiol tylomis apeitas. 
Tarytum čia nieko visai ir ne
daroma, arba nemanoma vei
kiančioji konstitucija keisti.

Tai tokios naujienos iš Lie
tuvos padangės. —B.

KAIP MARTI ATSIKRATĖ 
UOŠVIU
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PASVALYS. — 1937 m. sau- <
šio 8 d. apie 24 vai. Žadeikių 
vkm. Pasvalio vai. sudegė Ba
lio Brazdžionio gyvenamas na
mas.

Pradėjus tyrinėti gaisro prie
žastis, buvo išaiškinta ir vie
nas šitfrpus nusikaltimas: degė
sių krūvoje atrastas senelio 
Juozo Brazdžionio lavonas.

Kadangi gaisras kilo vidu
naktį, žuvęs senelis tuo laiku 
miegojo. Kiti šeimos‘nariai, ku
rie prieš gaisrų taip pat mie
gojo, gaisro liko nepaliesti. Ki
lo įtarimas. Pradėjus vesti kvo
tų, paaiškėjo ir kaltininkas, ku
riuo prisipažino žuvusio sene
lio sunaus žmona Apolonija 
Brazdžionienė.

Brazdžionienės paaiškinimu 
gaisras kilęs vidunaktį, bet pir
mas liepsnas ji su tarnaite už
gesinusi, bet kąi antrų kartų 
liepsna apėmė visus namus, tar
naitė tespėjusi iš namų išneš
ti tris mažamečius jos vaikus. 
Senelį liepsnos , buvo aplaižiu
sios taip, kad pastarasis jokiu 
budu negalima buvę išgelbėti, 
'Senelis buvęs tiek silpnas, kad 
visų laikų vaikščiojęs lazdos 
ramsčio padedamas.

Panevėžio apygardos teismas 
išvažiuojamoj ‘ sesijoj Biržuose 
Brazdžionienę pripažino kalta 
Baudž. S. 563 str. 1 d. 3 p. ir» 
pritaikius D. S.^ 530 str., ją 
nubaudė 1 m. ir 6 mėn. sunk, 
dar b. kalėjimo su pasekmėmis 
B. S. 28 ir 30 str. nurodyto
mis. . - . ,
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Žinios Iš Detroito Ir Kitur
šešiasdešimt nuošimčių dar

bininkų nc|eko darbo
DETROIT, MICH. — Natio

nal Stamping kompanija palei
do apie 60 nuošimčių visų savo 
darbininkų. Pasilikusieji irgi 
dirba tik tris dienas per1 savai
tę. “

Kadangi kai kūne darbinin
kai jau liko paleisti prieš kelis 
mėnesius, tai jau jų ištekliai 
pradeda išsisektl. Tačiau unija 
rūpinasi tuo, kad jie butų šel
piami.* j .

Darbininkai skursta
SAGINAW, MICH. — čia y 

ra General Motors dirbtuve, ku
ri samdo kelis šimtus darbinin
kų. Prieš kiek laiko 256 darbi
ninkai liko visai N darbo paleis
ti, o likusieji dirba tik 24 va
landas per savaitę. Su tais, ku
rie pasiliko dirbti, dar šiaip ir 
taip, — jie nors ir skurdžiai, 
bet vis dėlto šiaip taip pragy
vena. Daug blogesni reikalai y- 
ra su tais, kurie visiškai darbo 
neteko. Jie nei darbo turi, nei 
pinigų, kad galėtų pragyventi. 
Kai kurie jau tiek suvargo, jog 
jų ištekliai visiškai išsisėmė. 
Tiesa, jie liko paimti prie WPA 
darbų. Vienok algas jiems iš 
ten išmokės tik po poros" savai
čių, o tuo tarpu pinigų jie vi
siškai neturi. Vadinasi, jų būk
lė yra tokia, kad nors tiesiog 
dvasia šventa gyvenk.

Nedarbas
GRAND RAPIDS, MICH. — 

Pastaraisiais laikais šį miestą 
palietė didelis nedarbas. Dirbtu
vės vis labiau ir labiau atleidi
nėja darbininkus. Nemaža yra 
ir tokių dirbtuvių, kurios visiš
kai užsidarė. O kur dar darbai 
kruta, tai ir ten darbininkai 
dirba tik po tris dienas.

Kiek nedarbas yra palietęs šį 
miestą, bus numanu iš to, jog 
jau 4,000 šeimų yra reikalingos 
pašalpos. Tai reiškia, jog šelp
ti reikia apie 10,000 asmenų. 
Miestui tai yra labai sunki naš-, 
ta. * *

štai prieš kiek laiko visiškai 
užsidarė Hays Auto dirbtuvė, 
kuri samdo 1,500 darbininkų. 
Užsidarė taip pat American 
Seating kompanija, kuriai dir
bo 1,100 darbininkų. Kada jie 
bus pašaukti atgal, niekas tik
rai negali pasakyti.

Iš mažesnių dirbtuvėlių irgi 
liko daug darbininkų paleista.' 
žodžiu, šiame mieste . pradeda 
pusėtinai įsigalėti nedarbas.

Nužudė, žmoną ir pats 
nusižudė

BARTON CITY, MICH. — 
Šiomis dienomis čia įvyko šiur
pi tragedija: Rrlph Tooze, '48 
metų karo veteranas, nušovė 
savo žmoną, o paskui, pažadi
nęs savo aštuonis vaikus, pats 
pasidarė sr.u galą.

Tooze vertėsi farmeriavimu. 
Po karo jis kažkaip keistai el
gėsi. Mat, buvo, kaip sakoma, 
“shell-shocked” karo veteranas. 
Vadinasi, karo metu jis neteko 
pusiausvyros — gavo “protišką 
sukrėtimą”.

Tooze buvo vedęs antrą žmo
ną vardu Normą, žmona laikė 
rankose aštuoniolikos mėnesių 
amžiaus įudikj, kai įėjo Ralph 
su šautuvu rankose. Be niekur 
nieko, jis paleido šūvį, žmona 
krito negyva, bet kūdikis išliko 
sveikas. Paskui jis pažadino 
vaikus (pirmosios žmonos) ir 
pareiškė jiems: aš, girdi, galvo
jau apie karą ir todėl nušoviau 
motiną. Praleisti visą gyvenimą 
kalėjime aš nenoriu, tad ir sau 
pasidarysiu galą.

Tai taręs, jis atkreipė šautu
vą j save ir septynių vaikų a- 
kivaizdoje paleido šūvį. Krito 
vietoj negyvas.

Kaimynai sako, jog Tooze 
jau per kaikUrį laiką nesijautė 
gerai — negalėjęs savo “nervų 
suvaldyti”. Jis ir pats suprato 
savo negalavimą, todėl vis rū
pinosi patekti į karo veteranų 
ligoninę. Tačiau dėl kažkokių 
priežasčių nebuvo priimtas.

Kai kurie unijos vadai ma
no, jog kunigai yra 

jiems palankus ’ 
šiomis dienomis kalbėjo keli 

unijos vadai. Jie pareiškė pasi
tenkinimą, kad net pats popie
žius pasidaręs palankus darbi
ninkų judėjimui. J. Fady net 
citavo kardinolo Mundelcino ap
gailestavimą. Girdi, prieš kiek 
laiko katalikų dvasininkai rėmę 
darbininkų priešus. Vadinasi, 
jie susidėdavę su “šio pasaulio 
didžiūnais”. Tačiau dabar jau e- 
są visai kitaip: net pats popie
žius jau remiąs darbininkus.

J. Fady mano, kad darbinin
kai turį būti katalikų dvasinin
kams, o ypačiai popiežiui, už tai 
labai dėkingi.

Tai didelis naivumas. Matyti, 
Fady nepasistengė patirti, kaip 
popiežius elgiasi su Italijos dar
bininkais, kuriuos jis “parda
vė” į iMussolinio nevalią.

—Detroito Pilietis

[ACME^NAUJIENŲ Fo to J

SNIEGO KARALAITĖ. — 
Miss Verne Wesa, 18 metų 
mergaitė iš Ishpeming, Mich., 
išrinkta sniego karalaite žie
mos sporto iškilmėms, kurios 
įvyks šioje apielinkeje, vasa
rio 21-23. Karnivalą kasmet 
lanko tūkstančiai žmonių.

NUŽUDĖ BROKERI. — Detroitietc ' Julia M. Barker 
(kairėj), kuri prisipažino nužudžiusi Mrs. Edith Mae 
Cummings (dešinėj), Detroito real estate brokerę. Nužu
dytosios kūnas buvo rastas ūkyje, prie Belleville, Mich. 
Mrš. Barker. aiškinosi,k k:d kraują praliejo besigindama, 
bet jos aiškinimai vienam kitam prieštarauja.

Iš Detroito lietuvių veiklos Grand Rapids, Mieli

atsirado labai didelis skaičius 
bedarbių. Kai susitinki su jais, 
tai jie vis skundžiasi ir sako, 
kad, girdi, kitą depresija, tur 
būt, prasidėjo.

Savo laiku čia visokių pa
kraipų žmonės neblogai veikė: 
komunistai, tautiečiai, škloki- 
ninkai, socialistai ir bažnyti
niai. Dabar veikimas nepapras
tai susilpnėjo. Apie socialistus 
visai nieko ir nesigirdi. O se
niau būdavo 51 kuopa nuolat 
rengdavo tai. piknikus, tai va
karus, tai prakalbas. Tąis lai
kais ir laikraščiuose visokių vi
sokiausių žinelių pasirodydavo. 
Dabar visur tylu ir ramu. Tai 
labai ųegerai. Mums reikėtų ir 
vėl sukrusti. Padarykime tik 
pradžią, o pamatysime, jog ir 
kiti ims įsitraukti j darbą. Jei 
nieko neveiksime, tai laįkas 
taip bėgs ir mes tiek atsiliksi- 
me nuo visokio judėjimo, jog 
jau sunku bebus pasivyti. Ge
ros vėlios žmonių netrūksta ir 
jie neatsisakys dirbti, jei tik 
mokėsime prie jų prieiti.

Bendrai imant, kai sut'nki 
gerą pąžįštamą ir pradedi su 
juo kalbėtis apie kokį veikimą, 
tai visada gauni pritarimą. Gir
di, jei tik pradėtų socialistai 
daugiau veikti, tai aš mielu no

ru prisidėčiau ir veikčiau kiek 
galėdamas.

'Taigi dirva veikimui yra vi
sai gera, reikia tik nesnausti. 
Mano supratimu, butų geriau
sias dalykas mums visiems su
eiti į daiktą ir pasikalbėti tais 
reikalais. Tik tokiu budu mes 

! galėsime atgaivinti veikimą. O 
jeigu mes vienas ant kito atsi
dėsime, tai galime būti tikri, 
kad nieko gero nesulauksime 
ir dar labiau pasiduosime snau
duliui. —Mociejus.

u. i. fm-.o*.
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Štai metų senumo patikimas 
linimentas, kuris palengvina mus
kulu gėlimus ir skausmus susi

darančius nuo reumatizmo.
REIKALAUKITE

PAIN-EXPELLERIO 
su “Inkaro” vaisbaženkliu visose 

' vaistinėse.
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KONCERTAS
Vasario-Feb. 13 d. 1938

SAKALŲ Svetainėje

LSS 116 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

116Sausio 15 d. įvyko LSS 
kuopos susirinkimas I. A. S. 
svetainėje. Susirinkimą atidarė 
organizatorė M. JVeaverienė 
maždaug 8 vai. vakaro. Tvarkai 
vesti buvo išrinkta M. Keme- 
šienė. Pirmiausia liko pristaty
ta kandidatė į narius. Būtent, 
Lena Urbonienė. Susirinkimąs 
ją priėmė vienbalsiai. Į susirin
kimą taip pat buvo atsilankęs 
Mykolas Marazas. Jo .žmona jau 
seniai priklauso kuopai, bet jis 
kažkodėl delsė. Tačiau draugų 
prikalbintas, jis šį kartą pareiš
kė norą stoti nariu į kuopą ir 
tuoj liko vienbalsiai priimtas.

Protokolas už gruodžio mė
nesį buvo perskaitytas ir priim
tas. Priimti taip pat liko valdy
bos raportai. Kitam susirinki
mui valdyba pateiks metinius 
raportus.

Normantas ir Normantienė, V. 
Budvidis ir Bud vi dieno su savo 
dukterimis, J. česonis, A. 
Strazdas, M. Marazas, M. Ma- 
razienė, L. Urbonienė ir nedaly
vavęs susirinkime V. Keblaitis. 
Mat, draugai užtikrino, kad jis 
tikrai sutiksiąs patarnauti. Aiš
kus daiktas, jog valdyba ir, ren
gimo komisija taip pat padės 
dirbti vakarienės metu.

Rengimų komisijos nariai pa
reiškė, jog-vakarienė .visais at
žvilgiais busianti smagi ir iria; 
loni. Esą, yra dedamos visos 
pastangos, kad dalyviai butų 
patenkinti ir galėtų linksmai 
laiką praleistai Komisijos narys, 
be to, pranešė, jog gegužės 15 
d. esąs paimtas Beechnut Gro- 
ve. Vadinasi,? tą dieną įvyks 
kuopos piknikas.

Kas girdėti musų kolonijoje

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI’GADYNĖ” lanko visus ir kąs savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks. • , "
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.' z .
“NAUJOJI GADYNE”

220 Leonard Street, ' Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiu $......... ......už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

; Vardas....... ...................w.«,........ ................................
Numeris ir gatvė ..........  .%.........................——..
Miestas ir valstija .....    ...........

M. Weaveriene ir J. Besaspa
ris, Lietuvių Kongreso nariai, 
pranešė apie tai, kad Lietuvos 
nepriklausomybės paminėjimui 
yra rengiamos didelės iškilmės. 
Tiksliau sakant, tame paminėji
me bus apibudintas Lietuvos 
dvidešimt metų nepriklausomo 
gyvavimo laikotarpis. Vadinasi, 
bus įvertintą teigiamai ir nei
giamai visa tai, kas per tą lai
ką padaryta. Pranešė taip pat, 
kad yra renkami parašai po pe
ticija, kad Lietuvos politiniams 
kaliniams butų paskelbta am
nestija.

Komisija, |<uriai pavesta ty
rinėti LSS ir LDD susivieniji
mo klausimą, raportavo, , kad 
kolkas nieko naujo neįvyko, at
seit, galutinai tas klausimas 
dar neišspręstas. Mat, kai ku
rios kuopos -tuo klausimu dar 
nėra savo tarimo padariusios.

> ■ . • i ■ Z

Susirinkimas tą Reikalą ati
dėjo, palikdamas Senąją komisi
ją, būtent, J. Besasparį, J. Pil
ką ir IM. Kemešienę.

Pramogos komisija, suside- 
tlanti iš J. .Pilkos, A. Strazdie
nės, A. Mašaičio, M. Weaverie- 
nes ir M. Kemešienės, rapotta- 
vo, kad sausio 22 d. yra Teigia
ma vakarienė ir šokiai. Tam pa
rengimui jau viskas esą suplak 
.nuota ir paruošta. Prašė, ■ kad 
butų išrinkti darbininkai, Pa
rengime liuosu noru apsiėmė 
šie draugai: J. Keblaitis, J. B.

Po to buvo renkama valdyba 
šiems metams. M. Kemešienč 
išrinkta organizatorium, J. Be
sasparis, sekretorium ir A. 
Strazdienė iždininku. Į Pramo
gų komisiją Ijkot išrinkti J. Pil
ka, A. Strazdas ir Mykolas Ma- 
razas. Lietuvių Kongreso De
troito skyriaus atstovais liko 
išrinkti J. Besasparis ir M. 
Weaverienė, o Ispanijos demo
kratijos gynėjų komisijom J. 
Besasparis ir A. Strazdas.

Kitas ' susirinkimas nutarta 
laikyti vasario 5 d. Kaip ir pa
prastai, susirinkimas įvyks to 
mėnesio pirmą šeštadienį. Pra
sidės 7:30 vai. vikaro.

Susirinkimas baigėsi 10 vai. 
vakaro. Tačiau ir po susirinki
mo draugai dar pasiliko kuriam 
laikui. Juo labiau, kad pasitaikė 
draugų Normantų dvidešimt 
penkių metų vedybinio gyveni
mo sukaktis. Visi linkėjo jiems 
kuo geriausio pasisekimo.

Grand Rapids yra tikrai gra
žus miestas: medžių visur pil- ’ 
na, tarsi Lietuvos sode. Kur tik 
pažiūri, visur medžiai. Tarp, jų 
nemažai yra ir vaisinių. \ 

šio miesto gyventojų sudėtis 
yra labai merga: lietuviai, len
kai, rusai, vokiečiai, olandai ir 
kitokie. Iš ateivių čia daugiau
sia priskaitoma olandų. Nema- 
,žai taip pat gyvena ir lietuvių.' 
Vienok pastaruoju laiku jie be
veik nieko neveikia. Tur būt, 
jau pradeda pailsti. Laikraš
čiuose visai nesimato jokių pra
nešimų iš musų kolonijos. O 
tuo tarpu mes juk turime ga
na veiklių žmonių, tik nėra kam 
juos išjudinti. Pavyzdžiui, prieš 
kiek laiko buvo pradėta orga
nizuoti U. M. W. unija. Tada 
kai kurie veikėjai buvo pusėti
nai išbudę ir nemažai darbavo
si. Į uniją buvo įrašytas ne
mažas skaičius darbininkų. Bet 
štai prasidėjo pasireikšti nedar
bas. Tų veikėjų energija kaž
kaip atslūgo, ir jie lyg ėmė 
trauktis atgal.. Darbdaviams, 
žinoma, to tik ir reikėjo: jie 
ėmė savasi kompaničnas, uili- 
jas organizuoti ir tikrųjų uni- 
jistų pradėtąjį darbą nustelbė. 
Kai vienybė darbininkų eilėse 
pakriko, trįi nesunku jau buvo 
juos, kaip, sakoma, prie “paka
ros” privaryti. Juo labiau, kad 
nebebuvo jau tinkamos atspa
ros. Padarinyje prasidėjo smar
kus algų , kapojimas. Daugeliui 
uždarbius nukapojo nuo 10 iki 
15 centų per valandą. Vadina
si, nuo kiekvieno uždirbto do
lerio nukir 
kiolika nuc

Tai taip 
kuotais dar 
ti, juodo dį 
valandą gauna tik po 30 ar 35 
centus. Bet blogiausias dąlykas 

—Detroitietis yra tas, kad pastaruoju laiku

:o po dešimt ar pen- 
šimčių. ,
atsitiko su. kvalifi- 

bi'ninkais. O papras- 
arbo, darbininkai per

A P SI D R Ą U S K!
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

gali sutikti.
APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius,- tuomi užtikrinsi sau 

rytojų.; . ? '
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam ąpdrauda 
ir pašelpa yra užtikrintą. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje. ,

Apart apdraudos ir ligoje pąšelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondu pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitinj laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia .veltinių SLA. kuopų valdybas, arba kreipkis į
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N, Y.
■ IIIIB II ■ Į Į i i nu UHIU. III. H UI I ' I I i'|r'1|i ......  ii"f| I iiiįiim 'l'.—— ....

Sitį Metų 
Ekskursijos Lietuvon

Kadangi labai daug kas klausia apie 
šių metų ekskursijas, tai čia ir paduodame 
kiek galima smulkesnes žinias apie jau pa
skirtas ekskursijas ir jų kainas.

TREČIA KLIASA
Pirma ekskursija išplauks iš New Yor- 

ko gegužio 5 d. laivu “Bremen”, į Breme-' 
ną, iš ten gelžkeliu į Kauną arba Klaipėdą. 
Viso per 7 dienas. Kaina iš New Yorko į 
Kauną, ir atgal $216:00, bet grįžtant prieš 
Rugsėjo 23 d. reikės damokėti $6.25.

Antra ekskursija gegužės 21 d. laivu 
“Lancastria”, tiesiai į Klaipėdą per 11 die
ną. Kaina $194.50, bet grįžtant prieš rug
sėjo 23 d. reikės damokėti $5.75.

Trečia ekskursija gegužio 28 d. laivu 
“Gripsholm”, tiesiai į Klaipėdą per 11 die
nų, kaina $206.00. Bet grįžtant atgal po 
rugsėjo 25 d. bus sugrąžinta $5.75.

Ketvirta ekskursija birželio 11 dieną, 
Chicagos Lietuvių Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” į Franciją, iš ten gelžkeliu 
Į Kauną arba Klaipėdą per 9 dienas. Kai
na $209.50, bet grįžtant po rugsėjo 25 d. 
bus sugrąžinta $5.75.

Vėlesnės ekskursijos bus Liepos pirmą 
dieną, Švedų linija per Gottenburgą į Klai
pėdą. ,

Prie visų čia pažymėtų kainų reikia 
pridėti: valdžios taksų $5.00, ne Amerikos 
piliečiams, dar ir $8.00 pagalvės.

Gelžkelis nuo Chicagos į New Yorką ir 
atgąl kainuoja $32.40; Amerikos pasas 
$10.00 ir vokiečių vizas 50c.

Čia dar atkreipiame atydą Lietuvos pi
liečių Į tai, kad užsienio pasui gauti reiks 
laukti apie 2 ar 3 mėnesius. Todėl pasisku
binkite. •

Visus dokumentus ir laivakortes pa
rūpins NAUJIENŲ laivakorčių skyrius, 
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
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Diena Iš Dienos
Ryt Vestuves
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Aukštos Rųšies

Garnys Aplankė 
p. Chasas

WESTSIDE. — Sausio 19 d., 
garnys beskraidydamas po Chi- 
cagos didmiestį užsuko ir i 
Westside, pas pp. Chasus, 2037- 
41 West Cermak Road, Chasas 
Motor Sales, palikdamas gra
žią dukrelę 
Chasai yra 
kingi.

Motina p. 
dukrelė yra 
nėję, iš kur
už poros dienų.

P-s Chasas yra pardavėjas 
Willys automobilių. Garnio ap
lankytas, prisidėjo didžiulę be- 
skę dovanų ir nugabeno jas 
nauju Willys ciceriečiams.

Senas Petras.

dovanų, 
garniui

už ką pp.
labai dė-

Chasas irBernice
šv. Antano ligoni- 
mano grįžti namo

Pagerbė Mrs.
Dorothy Biago

Sausio 15-tą d. susirinko di
delis skaičius Mike Biago ir jo 
žmonos Dorothy draugų ir pa
žįstamų ir ( tinkarrtai pagerbė 
jos gimtadienį.

Muzikantai, kurie susidėjo iš 
visiems gerai žinomo vilionisto 
Frank S. Knzmarskio, korne- 
tisto Harry 
certinisto M. 
liovos griežė 
overtiuras.

Yes, tai įvyko Mike Biago 
alinėj (4358 So. California 
Avė.). Apie vidurnaktį Mrs. 
Biagc- gaspadines apkriovė sta
lus valgiais ir gardžiai paval
gydino svečius. Auštant, did
žiuma svečių išsiskirstė, o kai 
kurie pasiliko “baliavot” ant 
rytojaus. — Steponas.

Rėksnio, ir kon- 
Storonio be pa- 

įvairius šokius ir

Graži lietuvaite Marie .Pūkelis, nuo 6941 South Clarc- 
mont avenue, kuri rytoj paliks žmona Toni; Valentino, nuo 
6919 South Talman avenue. Jaunieji taip rūpestingai ruošia
si naujam gyvenimui, kad jau supirko ir naujus baldus savo 
busimam butui (iš New City Furnitūrų Company, 1656 W. 
47th strect). ■ / (SP«)

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Marsha Wiedel, 29, su Jane (Javo
Dowdall, 29 į -

John Natckke, 24, su Agnės
Kutza, 21

seph Endzikaitiš
Alfred Bronis nuo Margaret 

Bronis

Reikalauja
Perskirų

Blanche Endzikaitis nuo Jo-

I Perskyras
Mildred Konrack nuo Crarles 

i Kon/ack
Frances Tatulis nuo Stanley 

Tatulis

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

BIG LUMP <$@„40 TONAS 
PRISTATOM MIESTE IR 

UŽMIESČIUOSE 
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

Tel. ARDMORE 6975

Bancevičiai Įėjo 
Į Biznį

ŠĮ VAKARĄ TPRČS 
ŠURUM-BURŪM.

Kam Bartenderio, 
Kam Alinės?

CICERO.—“Naujienose” kas
dien telpa įvairus paieškojimai, 
pardavimų 
suomet su 
mis.

NAUJIENŲ
METINISKONCERTAS

Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje

extra

pranešimai, etc., vi- 
geromis pasekme-

štai, telpa atsišau- 
patyrusio tavern

šiandien, 
kimas nuo' 
darbininko. Tai ilgai “u*ž baro” 
tarnavęs, patyręs lietuvis, M. 
Karkausk«as, nuo 1515 S. 49th 
Ct. Jeigu kam reikia, atsišau 
kitę, geras žmogus.

Antras pranešimas iš Cicero, 
tai pardavimo skelbimas taver-ų 
no, 1409 S. 49th Avė. Kas nu
pirks, tai tikrai darys biznį, 
nes vieta išdirbta per daugelį1 
metų, lietuviškoje apielinkėje. 
Savininkas priverstas palikti 
Cicero. Kas įdomaujasi, lai at
sišaukia. Cicero, paprastai, biz
nis visiems eina.

Brightonparkietis 
Frank S. Kuzmarskis 
Drabužių Valytojas 
ir Siuvėjas

Šiomis dienomis teko aplan
kyti gerą naujienietį Frank S. 
Kuzmarski, 2635 W. 39th PI.

Draugas Kuzmarskis pasirai
tojęs dirba savo ša po j, kad tik 
tinkamiausiai patenkinti savo 
kostumerius. Ir jis, matyt, at
lieka savo darbą gerai, nes 
patyl’ęs siuvėjas.

Yes, tarp naujieniečių 
gabių žmonių, o tuo labiau, 
naujieniečiai visada laikosi
kio savas pas savą. Drg, F. S. 
Kuzmarskis 
jieniečiais, 
remia jį.

SPECIALUS
Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Servizas
Vienam 

. Žmogui

.iii

Lietuvių Universiteto Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
sausio. 23 dieną, Wenetta Grybas namuose, kurie ra ndas, 
ant 6923 S. Artesian Avė. Susirinkimo pradžia 1:30 vab 
popiet. Nepamirškit visi atsilankyt ir pasiimt savo bunco 
tikietus. Naujų tsmenų, kurie nori prik ausyti prie Uni
versiteto Kliubo, irgi prašom atsilankyti. —Komitetas.

Lietuvių Tautiškų Kapinių trustisai kvieč a visus lotų savinin
kus ir draugijų atstovus dalyvauti visuolinąme met niime 
susirinkime, kuris įvyks sausio 
svetainėje, 3133 S. Halsted St., 
lubų. —Sek r. J. Zalatoris.

Cicero Kultūros Draugijos metinis
21 d., penktadienio vakarą, 8 vai., Liuosybčs svet. 
malonėkite dalyvauti, nes bus v. Idybcs rinkimas 
metams. —Valdyba.

12 Wardo Liet. Demokratų organizacija rengia boxing, 
ing ir šokių vakarą sekmadienį, sausio 23 d. 5:30
pietų, Hollyvvood Inn, 2417 W. 43rd St. Kviečiam visus lie
tuvius skaitlingai atsilankyti.

23 d. Lietuvių Auditorijos
1 vai. po pietų, ant

susirinkimas įvyks

pirmų

Iš ristikų Bancevičiai jau 
rengiasi pasidaryti biznieriai. 
Taip sakąnt, vieną koją jau

sausio
Nariai
šiems

wresti- 
val. po

Milžiniškas
Atidarymas

Ramova Food and 
Liąuor Mart 

3526-30 S. HALSTED STREET 
**Kur Parduodam už Mažiau”

APPLE SAUCE 
No. 2 KENA .............. 5C

ŠVIEŽIAI KEPTI
COOKIES ' 

9/-C SVARAS .
TOMATES

4 25c
Švieži KIAUŠINIAI

Į 9C TUZINAS
MA BROWN f
Tyrus FREZERVAI

1 SVARO DŽ1ARAI ........ 1 0C

ICEBERG
SALOTAI

3 Gaivžos -10c
----- Mes pasilaikom teises aprubežiuoti kiekį —•—

■ i. ».<

n?
įįįįj■:

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

SPEGIAL
OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
straight bourbon 
90 proof degtinė 

15c stiklelis 
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit

OLD 79 BRAND
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Tavernuose
Tik 15c stiklelis

INTER-NATIONAL 
.Wine & Liųuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ĮLL.

D.

■ >

/COAL COMPANY . 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
fScreened) .................. tonas
SMULKESNES 1 $7.25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

yra

yra 
kad
šu-

visada yra su nau- 
todel• naujieniečiai

.-U- Steponas.

“Faun”
Design
Gražus

Vertė '
$2-50

ROGERS Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotą

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien,'norint įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme
nims; Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų.

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING

Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve- 
žaĮn į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

šaukit Tel. YARDS 3408

TIKTAI Už

Setas

Su 6 Kuponais

C

Dalykas štai koks: Vytautas 
Bancevičius (vadinasi, dzūko 
sūnūs) sumanė pasidaryti ta
vernos pusininku. Į biznį jis 
.ėjo drauge su Ona Švėgžda ir 
jos dukteria Onyte. Tokiu bu- 
du iš vienos pusės bus motina 
ir duktė, o iš kitos pusės — 
tėvas ir sūnūs.

Kalbamoji taverna yra adre
su 2747 W. 63rd St. šį vaka
rą ten yra rengiamas pusėti
nas šurum-burum. Jaunasis 
Bancevičius žada poliemonu4! 
McCardy palamdyti kaulus. 
Mat, tas poliemonas save lai
ko šios apylinkės čempionu, ži
noma, jokios įžangos nebus. 
Tas numeris tai tik taip sau 
svečiams palinksminti.

Bancevičiai kviečia visus sa
vo draugus ir pažįstamus 
lankyti ir smagiai vieną 
valandą praleisti.

Gedimino B. & L.
Gaus Federalę
Įdėlių Apdrauda

Įstaiga Pasekmingai Veikia 
Brighton Parke 6

atsi- 
kitą

Bandė Apiplėšti 
Dienos Metu

nu-Vakar p-ia E. Deniušienė 
važiavo į Halsted ir 14 gatvės 
apylinkę “šapinti”. Nusipirku
si, kas jai buvo reikalinga, ji 
sumanė pėsčia užsukti į Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos ofi
są. Patiltėje prie Halsted ir 
16-tos gatvės staiga ją sulai
kė tvirtas vyras ir pradėjo da
ryti" “kratą”, čiupo vienur, čiu
po kitur, bet nieko nesurado. 
Vadinasi, nesurado rankinuko 
(“paketbuko”) su pinigais. Mat, 
ji rankinuką buvo paslėpusi po 
pažasčia. Pasitaikė, kad tuo 
laiku4 pasirodė kažkoks senukas, 
tad “revizorius” turėjo nutrau
kti kratą.

Tatai įvyko

Aukštos'Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 

Kiekvienas yra garantuotas VISAM AMŽIUI ir su prekybiniu ženk
lu “X-TRA” Oneida Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilnų Setą

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams, 

pažįstamiems ir kostumeriams, 
kad persikeliam į Naują Vietą, ku
rioje randasi amerikoniška ir im
portuota iš Europos degtinė ir 
vynas. Berghoff alus, cigarai ir 
gražus kambarys dėl svečių.

Savininkai J. D. GRYBAS
3267 S. Halsted St.

Tel. Calumet 7937

Puikus 3-jų ir 2-jų 
šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

<>■

S

BRIGHTON PARK — Sau
sio 12 šių metų, patekau į labai 
svarbų Gedimino Building and 
Loan Association direktorių su
sirinkimą. Iš pirmininko J. C. 
Encherio raporto paaiškėjo, kad 
yra gautas laiškas iš Washing- 
ton, D. C., leidžiantis šiai spul- 
kai paimti apdraudą, “Insur
ance of deposits” iki $5,000.00 
kiekvienam taupintojui.

Antras raportas buvo viešo 
auditoriaus, kuris paskelbė, kad 
Gediminas Building and Loan 
Association uždirbo per šešis 
mėnesius daugiau, kaip per 
pereitus šešis mėnesius,. ir, kad 
lengvai gali išmokėti taupinto- 
jams po 5%, o investoriams po 
4%, kas ir buvo direktorių už- 
girta, kaip ir per pereitus ke- 
turius metus, i

Iš kitų raportų paaiškėjo, kad 
Gediminas Building and Loan 
Association auga daugiau kaip 
po $1,000.00 kas mėnesį, šian
dien Gediminas Building and 
Loan Association turi tu*rto virš 
$154,000.00.

Nutarta, 
dedanti ems 
10 dienos
mokėti dividendą arba nuošim
tį už visą mėnesį.

Tok# darbas Gediminas Buil
ding* arid Loan Association yra 
pagirtinas. Bendrovės adresas, 
4425 S. Fairfield Avenue. . :" 

/ —senmnkas

kad visiems pa- 
pinigus iki 

kiekvieno mėnesio,

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1.75 

su 6 kuponais

Šios sidabro setų dėžes yra gražios ir su pamušalų, kad jūsų si
dabriniai daiktai nepajuostų. Galite gauti dėžę dėl 6 ir 8 setų, sutau
pydami tiktai paeiliui numeruotus 6 kuponus. Jei norite, kad dėžė 
butų. paštu pasiųsta, atsiųskit ekstra 35c pašto ir pakavimo išlai
doms padengti.

s ' •

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
\ I * ' I

ĮSITęlMYKIT! Prašome aiškiai iš.spausdihti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted SU Cricągo, III.

Norint įsigyti- užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui; pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto if pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

’ ' ■ ' t 1

Siunčiu ..............  kuponus. Taipgi pinigais

DAILY
BUSINESSDIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, in taisą 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS 
Studija įrengta ■ pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvrood šviesomis.. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
TpI ENG RR8R-KR40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už ...........................

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE .......

PALAGO PAGELBA’ '
NAMIE už .............

EKZAMTNAVIMAS
OFISE ................. --
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

$12
$50
$20

HOSPITAL

Avenue
5727.

• RĘSTA URANTAI

i

NAUJIENŲ
Adresas

Miestas

2 vai. diefpps

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory 9670

Valstija

Sausio 21 d.

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

Atsiųskit man

Vardas ,

Kupono No. 33

KONCERTAS
Vasario-Feb. 13 d. 1938

SAKALŲ Svetainėje '



Iš DraugijųVeikimo
- ■ - ■ .................... ................................-L...   ■ ...n   '' l —■

Šįvakar Lietuvių , 
Taut. Dem. Kliubo 
Metinis Posėdis
Nauja Valdyba Užims Vietas;

1937 Buvo Labai Geri 
r

Lietuvių Tautiško Demokra
tų Kliubo Metinis posėdis įvyk
sta šį vakarą, lygiai kaip 8 vai. 
vakare, Vengeliausko svetai
nėje, 4500 So. Talman ave^ Po
sėdis gana svarbus. Bus išduo
tas raportas iš naujų metų su- 
lauktuvių vakaro ir naujoji 
valdyba 1938 metams užims sa
vo pareigas. Nors valdyba ta 
pati, kuri buvo 1937 metais, bet 
visgi atliks taih tikras >ceremor 
nijas, pradedant 1938 metus. 
Taipgi išgirsite raportą knygų 
revizijos komisijos, kuris pra
neš apie kliubo finansinį stovį.

Reikia pripažinti, kad 1937 
rrietai buvo geri metai kliu- 
bui. Paaugo nariais ir pakilo fi
nansiškai. Kreditas priklauso 
Kliubo valdybai, žinoma, ir na
riams. Jeigu valdyba ir nariai 
veiks sutartinai, kaip l^g šiol, 
tai reikia tikėtis, kad ir 1938 
nebus blogesni.

—Korespondentas

J., Thomas, Dainis, 
Ladigienė, Rekašius 
LDD 4 kp. Valdyboj
Rengs Bendrą Vakarą Su LSS

Pereito antradienio, sausio 18 
d., vakare įvyko LDD 4-tos kuo
pos susirinkimas. Narių atsi
lankė skaitlingas būrelis. Visi 
ramiai užsilaikę. Susirinkimas 
buvo gyvas ir draugiškas ir pa
dare visą eilę gerų tarimų.
. Svarbiausią^ jų- buvo -^vieny- 

ibės klausimas.^ LD1A- 4-kuopdb 
^bisi susirinkę, nariai vienbalsiai
pas^akė už Vienybę su socia
listais. Diskusijos buvo trum
pos, nes LDD draugai jau se
niai laivkia tos vienybės. Susi- 
rinkiman buvo atvykęs sociali
stų sąjungos centralinės kuo
pos drg. W. V. Mankus.

Susirinkę kuopos nariai, be 
to, nutarė rengti bendrai vaka
rą su LSS ir tam tikslui išrin
ko komisija pasitarimui su LSS. 
Komisiją sudaro drg. J. Marike- 
vičius, J. Thomas ir J. Jasips- 
kas.

Į LDD 4 kuopą įstojo naujas vo išrinkta valdyba iš sekamų 
■ narys, drg. Kazys Liutkus. Jis asmenų:

sumokėjo du'okles už visus me-

MĘGSTOS SERVETKELĖS

CROCHETED DOILIES PATTERN 1642

No. 1642—Gražios, apvalios servetkelės stalui arba komo 
dei. Vartokit baltus arba šviesiai gelsvus siutus.

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

Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas* ir pavarde ...................................................... .................

No. 1642

Adresas

I Miestas ir valstija 

tus į centrą. Mokesnius sumokė
jo ir spni nariai.

Susirinkimas užtvirtino šiems 
metams visą 1937 metų valdy
bą: J. Thomas, pirmininkas; A. 
Dainis, nutarimų sekretorius; 
S. Ladigienė, iždininkė; F. Re
kašius, finansų sekretorius.

Susirinkimas Vas. 10
"*•' ■ -v 7 "■ b

LDD 4-tos kuopos reguliariai 
mėnesiniai susirinkimai įvyksta 
kas antrą ketvirtadienį. Sekan
tis susirinkimas, vasario 10 d., 
8 v. v.'buvusioj Meldažio salė*- 
j e,' 2244 West 23rd Place.

A. Dainiu, 
4-tos Kp. Sekretorius

Brighton Parko 
Moterys Šventė 
3 Metų Sukaktį

Susilaukė, Dviejų Viešnių iš 
Lietuvos <

BRIGHTON ĘAįlK — Sau
sio 9 d., įvyko Brighton Parko. 
Moterų Kliubo trijų metų su
kaktuvių vakarėlis. Parengiųias 
buvo draugiško pobūdžio. Kliu- 

tbietės netingėjo prikepti kuge
lio, tad visiems daugiau4 negu 
užteko.

Buvo ir trumpas pro gramelis. 
Brighton Parko jaunuoliai pa
šokę kelis šokius, kurie publi
kai labai patiko. Vakarėlyje bu
vo dvi vięšiiios iš. Lietuvos, ku
rias kliubo pirmininkė A. Za- 
bukienė perstatė, publikai. Tai 
buvo p. Honorata lyanauskienė 
ir p-lė Statė Vagdanaitė.

P-a Ivanauskienė trumpai 
kalbėjo, bet dąug pasakė apie 
Lietuvą ir apie Amerikos lietu
vius, primindama, kad mums 
netrūksta lietuviškumo nei šo
kiuose nei dainose, žinoma, tik 
mes nekalbame taip gražiau tie* 
tuviškai, kaip iš Lietuvos atvy
kę. , z

P-lė S. Vagdanaitė su A. Za- 
bukienė sudainąvo, pritariant 
visai publikai. Vakarėlis buvo 
linksmas, šoko daugiausiai lie
tuviškus šokius. Publika 
skirstė geroj nuotaikoj.

išsi-

Metinis Susirinkimas
Sausio 6 d. įvyko Brighton 

Parko Moterų Kliubo metinis 
susirinkimas, pp. P. Zabukų na
muose. Apsvarsčius visus bėgan
čius reikalus, 1938 metams bu*-

A. Zabukiene. pirm.; Z. Pu

niškienė, nut. rast.; „M, Būro 

korespondentė.
Kliubas išklausė ir priėmė 

raportą iš Amerikos Lietuvių 
Kongreso, be tb, priėmė į nares 
p. Lina Adams ir kelias kitas 
moteris.

^Neseniai atvykusi iš, Lietu
vos p-lė S. Vagdanaitė pasvei
kino' kliubietes nuo žemaičių- 
telšiškių. Pasakė prakalbą že
maitiškai. Ji gana iškalbi ir kliu- 
bietėms labai patiko. Ją priėmė 
kaipo garbės narę.

Po susirinkimo įvyko vaišės 
ir dainos.. A. M-nė

Pasisekė Roselando 
LSM Ratelio 
Veikalas Bųrnšidej
Vaidino Komediją ‘‘žydas Sta

tinėj” LĘS Vakarėlyj

BURNSIDE — Sausio 16 d., 
J. Mačiukevičiaus svetainėj, 
1036 E. 93 St., LDS 72 kp. tu
rėjo parengimą, , kuriame pro
gramą pildė roselandiečiai. LS 
M Ratelis sulošė juokingą ko
mediją, “žydas Statinėj”. Lošė 
J. Griškienė, P. Bobelis, Sta. Dyg
lius, A. Jocius ir A. Andrijaus
kas. .

■' , Ą ...'

Lošimas išėjo gerai.
LD Aido CJioras padainavo 

keletą dainų, kurios irgi išėjo 
gerai. Publikos buvo prisirin
kę nemažai, o kaip dėl Burnsi- 
dės, tai labai gerai. Vakaras bu
vo tikrai rhalonus ir linksmas. 
O tą linksmumą tai padare LD 
Aido Choro jaunimas. Biznio, 
rodos, kuopa padarė gerai. Sve
tainė nebrangi ir bizniui tinka-

Untonas

Sekmadienį Svarbus 
Žagariečių Kliubo 
Susirinkimas
Pakele mokestį nuo $1.00 

. z. »' ■■ $1.26. ' . ,
iki

Sckmadienį, sausio 23 d., Į 
vai. po pietų Yuškos salėje 
(2417 W. 43rd st.) įvyks svar
bus Žagariečių Kliubo susirin
kimas. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

Kliubas yra nutaręs pakelti 
larių mokestis nuo $1-00> iki 

$1.20 metams. —:Ph.

PETRAS KATELLO
X

Persiskyrė *su šiuo pasauliu 
sausio 18 dieną, li:3Q valandą 
vakare, 1988 m., sulaukęs 42 
rnetų amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr,, Ramygalos parap., 
Stebetikių kaime ..

, Paliko dideliame nuliudiihe 
moterį Gusti, po tėvais / Geru- 
laitę, 3 supus Albert, Richard 
ir Melvin, 2 pusseseres Anna 
Gurgutavisz ir Anną Nuok ir 
jų šeimynas, brolį Povilą Ca- 
nądoj, brolį Joną Argentinoj, 
o Lietuvoj motiną,. 2 brolius 
ir gimines,

Kuna$ pašarvotas 5036 So. 
Kildarė Av.e. Laidotuvės įvyks 
Rubato j, Sausio 22 d., 2:00 vai. 
popiet, iš namų bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

Visi a, a. Petro Katėllo gi
minės,, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti j ai ’pas-, 
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Supai ir kitos ® 
Giminės. /

L , /

Laid. Direktorius' S. P. MažeL 
ka, TeJ. YARDS 1138.

I flVFIKISLU I Ll IMU Visas Pasaulio
- Dalis. i

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So/ Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms-— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYĘTTE 5800

Melrose Parke

Ona \Banikaite

Stasė. Rimkaitė
■ ■ ■/ U

šios dvi 7 jaunos lietuvaites 
dainininkės, seklnadienį vaka
re dainuos Koncerte, kurį ren
gia Mclrošc Parko biznieriai 
pp. Navickai, “‘Pirmyn” cho
ro naudai. Koncerte dalyvaus 
visa eilė kitų dainininkų, Pir
myn Choras i b šokėja p. A. 
Navickaitė. *

Koncertas' ' įvyks. E'aglcs 
Halis salėjcy prie liroadway ir 
Lake gatvių/’1 Programas pra
sidės 5 vaį.v vakare. " Įžanga 
40c. Po konęfertd įvyks šokiai.

“Apšvieta” Rengs 
Prelekcijas Sveika 
tos Klausiniu

ir BuncoVas. 23

• , '■.-'fe '

Lietuvių Moterų Draugijos 
“Apšvietos” h metinis susirinki
mas įvyko šausio 4 d., Sanda
ros saloje. Neatsilankius sekr. 
A. Jonikienei, laikina sekr. iš
rinkta p. M* Vaivadienė.

Iš Bazaro komisijos raporto 
pasirodė, kad liko keletas dole
rių pelno. Nutarta surengti bun
co party ’ vashrio 23 d., Sanda-

—/•''■i' />• z . . • '

ros kliube. Komisija jau dabar 
darbuojasi, kacį parengimas bu
tų labai pasekmingas.

M. Endziylienė, prelekci jų 
rengimo komisijos narė, prane
šė, kad yra. rengiamos prelek
ci jos svarbiais sveikatos klau
simais.

Susirinkinias buvo gyvas ir 
ęntuziastiškdš ir, kaipo į mėtinį 
susirinko ganą daug narių. Kai 
kurios narės žadėjo į sekantį 
susirinkimą atsivesti naujų na- 
rių, Susirinkimai įvyksta kas 
pirmą antradienį. A M-nė

Moterų SLA 134 
Kuopa Rengia 
Bunco Party '

Ateinantį šeštadįenį, sausio 
22 d., 8 vai. yak., Moterų SLA 
134 kuopa rengia bunco ir kor
tų party Sandaros svetainėj, 
814 W. 33 St. * Busiąxdaug do
vanų, kuriomis bus ’ apdova- 
nuoti visi lainiėjusieji, dar bu
sią ir užkandžių, taip kad gali
ni bus linksmai praleisti vaka
rą. Moterys kviečia Visus atsi
lankyti į jų party. —Narė

Remkite tuos, kurie

Veiklus Roselando 
Jaunuolis Vyksta 
Į Pietų Ameriką
Darbuosis, berods, Panamoj; 

buvo' Aido Choro pirmininkas

ROSELAND. — Luois Miku
tis, L. D. Aido choro pirminin
kas, rengiasi apleisti chorą ir 
sykiu Suvienytas Valstijas. Va
žiuos į. Pietų Ameriką,” rodosi 
Panamą, ,

šeštadienio vakare jo tėvai
• f

pp. Luois Mikučiai savo na
muose, adresu 52 E. 103 *pl.’, 
surengė 'išleistuvių parę, ku
rioje dalyvavo gražus būrys 
jaunimo.

Antradienio vakare Darbinin
ką svetainėj, 10413 Michigan 
avė., L. D. Aido choras turėjo 
susirinkimą, kuris buv0 sku
bini atliktas. Po susirinkimo, 
kaipo atsisveikinimui su pirmi- 
nipku L. Mikučiu, buvo duota 
vakarienė, laike kurios buvo pa
sakyta keletas atsisveikinimo 
kalbų.

L. Mikutis yra labai populio 
riškas vyras. Būdamas choro 
pirmininku įsigijo daug, daug 
draugų ir išaugino didelį cho
rą. L. D. Aido choras netenka 
įžymaus veikėjo ir vado savo 
dailės darbuotėj.

Laike vakarienės L. Miku
čiui įteikta dovanų čemodanas, 
tinkamas jo kelionei. Luois, ap
leisdamas musų Chicago, sutei
kia savo tėvams ir sesutei di
delį liūdesį, o mums, kurie mes 
jį labai mylėjome, kaipo sim
patingą veikėją jaunimo tarpe, 
irgi nemažesnį liūdesį, netekus 
laisvaus, energingo Amerikoje 
augusio lietuvio.. Gero pasiseki
mo-tau, Luois! Mes tegalim pa
linkėti tavo kelionei ir užsiėmi
me. —Untanas.

CLftSSIHEDADS
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Miscellaneotis
{vairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTB

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėtie? 
larbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGĘPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Stjeet

36 VARTOTI FURKĄUČIAI
Priimti mainais, visos” rųšys—vi

sos mieros — kainos $25.00 ir aukšč. 
originalios kainos $200-$300. Rodo
ma tarpe 6 iki 9 vai. popiet—vaka
rais tiktai.

MILLER FUR CO.
166 No. Michigan Avė.

Chicagos didžiaųsis kailių pirklys.

AR IEŠKAI SVEIKATOS?
Išmok maitintis ir užsilaikyti. Gauk 
knygą “Gera Sveikata ir Ilgas Am
žius Be Vaistų”. Kaina .... . $1.25

Gaunama pas J- LAUKIS,
3328 So. Lowe Avė., Chicago, III.

Fumished Rooms Wianted
VAIKINAS IEŠKO KAMBARIO 

su valgiu, bilo apielinkėj. Praneški
te laišku, 1739 So. Halsted St., 
Box 777.

For Rent m
tin-RENDON 2 KAMBARIAI 

ką dentistui ar plaukų taisytojams 
—$20 i niėnesį. Kampinis Budinkas. 
2501 W. 43rd St. Tel. Lafayettįe 4395

RENDON ŠTORAS. 15 metų buvo 
aptieka toj vietoj. -

2300 S. Ųėavitt St.

CLASSIFIED
SKELBIMUS

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

.vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

METINIS
KONCERTAS 

Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje

CLASSIFIED ADS.
For Rent

PARĘNDUOSIU 5 kambarių cot- 
j — Resyverio na

mai, švaresnis oras — arti Archer
tage apšildomą

karlainės- 5231 So. Kenneth Avė.

RENDON TAVERNAS ir 5 kam
barių flatas 4171 So. Halsted. Dėl 
platesnių informacijų kreipkitės 

6614 So. Western‘Ave.

Personai
Asmenų Ieško

PASITURINTI NAŠLĖ ieško vai
kino, Chicagiečio apši vedimui, ku
ris turtingas ir gražiai atrodo arba 
biznierius. Naujienos, Box 778, 
1739 So. Halsted St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO ANT FARMŲ, 
esu mokęsis Agriculture Wisconsin 
ir turiu patyrimą, ‘moku draivinti 
troką, karus ir traktorius, moku 
karpenterystę. Norėčiau prie gerų 
žmonių—esu jaunas.

J. J. SHALTIS, 
Route 1, Box 88, Libertyville, III.

PAIEŠKAU pARBO TAVERNE 
už porterį, galiu dirbti ir už baro 
reikaldi- esant; galiu eiti dirbti į far- 
mą — esu patyręs. Prašau atsišauk
ti Joe Izdonas, 208 W. Mam St., 
Westville, III. Esu našlys 50 metų 
amžiaus.

IEŠKAU DARBO už truoko drai- 
veri arba pagelbininką — esu 23 
metų. 3230 So. Lowe Avė. P. Mase* 
lis.

ESU PATYRUSI prie BARO arba 
Counterio taipgi, visam namų ruošos 
darbe. ANNA KOELE, 1657 So. 
Dfake Avė., Tel. Crawford 5980.

KAM REIKALINGAS patyręs 
darbininkas prie tavernoj Turiu pa
tyrimo ir gerą rekomendaciją. At
sišaukite Cicero 2812.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MERGINA ar MOTERIS bendram 
namų darbui be virimo — geri na
mai —- vaikai — geras mokesnis- 

. Van Buren 6239
I

MERGINA namų ruošai be 
bimo, būti, maža šeima.

Dr. HANDELSMAN
• 3805 West 13th St.

' ■■ Rockwell 2052.

skal-

HelpaWaiited---Male-Fem<(le.
Darbininku Reikia

ATSAKINGAS, energingas vyras 
dėl pynacų mašinų prižiūrėjimo rau
te. Visą arba dalį laiko. Geriausia 
proga. $175.00 reikalaujama užstato. 
Atsišauki t laišku 1739 S. Halsted St.

Box 774

Automobiles
, PARDAVIMUI vėliausias 1937 
Dodge Sedan pigiai. Mažas įmokė- 
jimas — išmokėjimais ar už pini
gus — klausk Walkers karo.

3453 Morgan Street.

, Furniture & Fixtures
Rakandai-jtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi, štonj 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, regisfenua ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite muš pirm negu pirkai
te kitur.

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

CALumet 5269. „

Business Chances
Pardavimui Bizniai-:

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
ir tavernas kartu—; 4326 So. Kedzie.

\ PARSIDUODA 120 BASS specia
liai padarytas $600 accordion uį 
$275.00 cash arba mainysiu kaipo 
$350.00 įmokejimą ant mažo name
lio. Prospect 6939. , >

PARSIDUODA pigi GROSERNĖ 
ir bučernė, moderniškai ištaisyta ir 
biznis kogerigusia eina. Priežast: 
ištirsite' ant vietos. Kreipkitės prie 
savininko, R. GIRČIAUS, 

2242 W. 23rd Plžtce •

PARDUOSIU .arba priimsiu į 
partnerius į Taverno biznį. 1143 W- 
63rd Street.

TAVERNAS IR 3 FLATAI — 
kampas 71-mos Morgan — vienas 5 
ir du 4 kambarių — garažas — visi 
išnuomuoti — 50x125 lotas — ge
ros pajamos $6,500 — lengvus iš
mokėjimai.

ABERDEEN 1123
--- --------------------- g....  - .......... ■ ----

PARSIDUODA TAVERNAS pa
čiame biznio centre, ant 4171 South 
Halsted St. Listą galite gauti kaip 
ilgai noritą, 5 kambarių flatas kar
tu. Dėl platesnių informacijų kreip
kitės 6614 So. Western Avė.

TAVERNAS PARDAVIMUI. Biz
nis iš senų, laikų. Ėsu priverstas 
palikti biznį. Priežastį patirsite ant 
vietos. 1409 So- 49th Avenue, Cice
ro, III. Laisnis išpirktas.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

Musų raštinėse—Keistučio ir Lie
tuvos Spulkos—galite taupyt, pa
siskolint, namus pirkt, parduot, ren- 
duot, apdraust.

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

840 W. 83rd St., Tel. YARds 2790 
i arba

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686
PAAUKUOS moderną 6 kambarių 

plytinį KATEDŽĮ West Sidėj. Bar- 
genas, kad likviduoti nuosavybę.

Telefonas Rockwell 1397.
SUTVARKANT TURTĄ — pini- 

ginė auka — 160 akrų arti Mokena. 
Alfred Schelling, Orland Park, III.

PARDAVIMUI 2 augštų, mūrinis 
NAMAS, maudynės, au’gštas, užda
ryti porčiai, 2 karų garažas, kaina 
£4800 00. Cash $1800.00. Savininkas. 
2853 So. Christiana Avė., buvus Tur- 
ner Ape. 2 augštas.

GLOBOJAMAS TURTAS teismo 
įsakymu likviduojamas — turi par
duoti 5 pėdų Kedzie Avenue Fron- 
tage—vakarų gatvės pusėje, 171 pė
da į pietus nuo pietvakarinio kam
po nuo 71-mos ir Kedzie. Double 
section. Del informacijų kreiptis- • 
Cedarcrest 0230. Frank Mulbolland

• J. Lavvrence, Holleren Trustee, 
134 N. La Šalie St. F i

■■■ .'J!*... ......... ■■■ _ 1

Exchange—Mainai
135 AKRŲ FARM A arti Chicagos.

Mainysiu ant namo. 't
Grovehill 1965-

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

WISCONSINO FARMOS
FEDERALIO ŽEMĖS BANKO DA

BAR SIŪLOMA FARMOS /par
davimui veik visuose Wisconsino 
kauntėse, specialės vertybės turtin
gose vakarų centralinėse pieninin
kystės apylinkėse. 80 iki* 240 akrų 
su farmų budinkais. Geri vieškeliai, 
mokyklos, arti tarpstančių miestų ir 
miestelių, senose, gerai įsikūrusiose 
apylinkėse, lietuviai ir mišrios tau
tos. Kaina nuo $3,000 iki $15,000, 
daug po $5,b00 iki $6,000. Sąlygos: 
viena trečdalį ar daugiau pinigais, 
kitą ant tinkančio ilgų terminų kon
trakto. Jei turite atliekamų pinigų 
ir ieškote saugaus investmento, jus 
turėtumėte ištirti šias progas dabar. 
RašykitDept. 9, Federal Land 
Bank, St. Paul, Minnesota. ’

•1h •
įį A RDAVtyl UI yį 0^/2 į akęrų fa rrųa 

Maustoji, Wis. 4 kambariu namds, 
11 karvių, 2 arkliai, 5 kiaulės, .5 žą
sys, 150 vištų, visos mašinos.'' Mai
nysiu ant namo arba biznio.

1115 East Glst St.
Telefonas PLAZA 4586.

Financial
Finansai-Paskolos

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS I LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAV1NGS ASSOCIA- 
TlON (buvusią Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SO. HALSTED STREET

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spulką, 1739 So. Halsted 
Street.

COAL 
Anglys

AUGŠTOS RŲŠIES
1

$6.15
$6.40
$6.40 
$6.40 
$5.25

MINE RUN ......................
BIG LUMP .......................
EGG .........................z..... ...
NUT ............................. .....
SCREENINGS ...................

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 

‘ PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

JEI TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.

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



SVARBUS PRANEŠIMAS AMERIKIEČIAMS 
- LIETUVOS PILIEČIAMS DEL PASU

j Todėl, atkreipiame atydų vi
sų lietuvių, kurie rengiasi va

liuoti šių vasarų Lietuvon, kad 
1 tūojtius atsikreiptumėte į “Nau
jienas” išpildyti pasų aplikaci
jos. Paso gavimui reikalinga gi- 
■ mimo metrikai arba senas rusų 
pasas, o jeigu moteris vedus, tai 
ir šliubiniai metrikai. Amerikos 
piliečių žmonoms irgi reika tų 
pačių dokumentų ir dar savo vy
ro pilietybės popierų:

Už Lietuvos pasus mokesčio 
nėra.

T. Rypkevičia 
“Naujienų” Laivakorčių 

Skyriaus Vedėjas

9,159 Alines 
Chicagoje

t

Miesto mokesčių rinkėjas 
Loi.šs Bixmann skelbia, kad da
bartiniu laiku Chicagoje lega
liai veikia 9,159 alinės.' Pernai 
buvo 9,430.

Nuo gruodžio 9 d., 1937, pa
gal paskelbtą Lietuvos Vidaus 
Reikalų Ministerijos naujų pa
tvarkymų, Lietuvos Konsulai 
Amerikoje negalės išduoti Lie
tuvos piliečiams pasų be minis
terijos leidimo. Lietuvos Kon
sulai galės tik atnaujinti tokius 
pasus, kurie pasibaigė nedau-! 
giau kaip prieš du metu laiko.

Reiškia, Amerikos lietuviai, 
atvažiavę prieš karų be paso, 
arba atvažiavę po karo, kurių 
pasai pasibaigė ankščiau, negu 
prieš du metu laiko ir kurie no
rės dabar grįžti Lietuvon apsi
gyventi arba atlankyti savo gi
mines, turės aplikacijas siųsti 
Lietuvon, užsienio ministerijai.'

Tokia procedūra, žinoma, už
truks nemažiaus 2 ar 3 mėne
sių laiko. Reiškia, asmenys ku
rie neri važiuoti gegužės mėne
sį, o aplikacijas priduos tik ba
landžio mėnesį, tegali tikėtis 
pasus gaut birželio ar liepos mė
nesį.

J. T, Kelly Įpėdiniai 
Priteisti Sumokėti 
Advokatui $23,000
Turtuolio-ubago giminės pra

laimėjo teisme.

Džiurė Circuit teisėjo D. J. 
Normoyle teisine vakar pritei
sė turtuolio-ubago James Tho- 
maš Kelly įpėdinius .sumokėti 
$23,000 honorarų advokatui Ir- 
win N. Walker, kuris juos at
stovavo ginče su federale val
džia.

Chicagos palikimų teismo pa
skirtas .sutvarkymui Kelly 
$140,000 palikimo (kurį bandė 
paimti J. J. Bagdonas ir keli 
kiti lietuviai) adv. Walker su
rado gimines ir jiems turtų pa
skirstė. Jam teko susidurti ir 
su federale valdžia, kuri pa
reikalavo apie $80,000 iš pali
kimo income tax mokesčiais. 
Walker ta sumų sumažino iki 
$15,463.

Pirmadienį 
Chicagoje Atpigs 
Pienas ,

k ' - į' >, . ' . ■

Centas mažįau už kvortų 
. / '/ A A’ * 

' ,'g A ' •
Stambiųjų Cliicigos pieninių 

organizacija, . .. The Associated 
Milk Dealers,. paskelbė, kad 
pirmadienį vienu centu atpigs 
kvortinis pienas.

Beveik visos didesnės pieni
nes, kurios aprūpinu chicagie- 
čius pienu, prie organizacijos 
priklauso. ?

Pieniniu] organizacija taipgi 
paskelbė, kad nup'iginimas pa
lies ir krautuves, kurios pieną 
pardavinėja. ..Už kvorta reikės 
mokėti 13 centų vienuolika 
už pienų,'du depozito už butelį.

Gavę $23,000 'Sąskaitų už pa
tarnavimų nuo advokato, gimi
nes nutarė nemokėti ir nuėjo 
į teismų. Ten prakišo.

Mirė Piktadario 
Užpulta, Sužalota 
Mergina
Policija suėmė ir laiko tardy

mui 22 metų jaunuolį

Apskričio ligoninėje mirė 
Lottie Dziwulski, 19 metų mer
gaite, nuo 1301 Ancona stręet. 
Gruodžio 30 d., nežinomas pik- 
tadaris užpuolė jų gatvėje, ne
toli , buto; sumušė ir sužeidė.; 
Vakar koronerio džiurė pradė
jo mirties tyrinėjimų, bet ati
dėjo neapribotam laikui, kol po
licija suras kaltininkų.

Northsidėje nuovada suėmė 
22 metų jaunuolį. Joseph Ta- 
bor, nuo 655 Mihvaukee avė. 
Policija jį laiko tardymui ir 
mano, kad jis yra Dz$wulskai- 
tės mirties kaltininkas.

Skelbimai Naujienose 
Tu oda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

RADIO
I ' ' , <

Bartkų Šeimynos 
Burdingieriuis

Apart vėlesnių žinių ir sma
gios muzikos šįvakar vėl gir
dėsime Bartkų šeimos oro ban
gų lietuViškų pasakų. Kažin 
kodėl burdingierius Ignas šio
mis dienomis saugo, kad jo; 
drabužiai' butų švarus ir, kad ■ 
batai visuomet blizgėtų, o ap
siejimus kuo mandagiausias.! 
Įsimylėjo? Gal, ’ bet su . kuom? į. 
Gal Lingienę, kuri pasiliko vie- j 
na sų šešiais vaikučiais ir ban
do vesti palikta Lingio bučer- 
nės biznį. . . c I

Pasiklausykime šįvakar, bus 
įdomu... šaltimiero penktadienio 
vakaro programas prasideda ly
giai 7:00 vai., iš W.II.F.C. sto
ties.

Stambesni garsintojai šio va
karo programe yra: Standard 
Federal Savings ir Loan Aso
ciacija, West Sidėj, kur pirmi
ninkauja Justinas Mackevičius; 
Marks Vyrų ir Moterų Drabu-

žiu krautuvė ir N6w City Fur- 
niture Mart, kurios savininkai 
vra lietuviai Vincas Kasmaus-, 
kas ir Bazaras... šįvakar kaip 
7:00 vai. vak. Pasiklausykite...

— Klausytojas.
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KONCERTAS
SOKOLŲ SVETAINĖJE

[ACME-NAUJIENŲ Foto.

TARNŲ-TARNAIČIŲ BALIUS NEW YORKE. — Nutarę, kad ir jie gali links
mintis kaip ir jų turtingi šeimininkai, New Yorko tarnai ir tarnaitės surengė balių 
puošniame Commodore viešbutyje, New Yorke. Paveikslas parodo baliaus, vedėjus, 
Miss Beatriče Odey su Pat Kcvanaugh ir Miss Irma Jentch. Baliaus išlaidas padengę 
garsinimai, surinkti iš biznierių, iš kurių tarnai perka reikmenis šeimininkams.

fy [ACME-NAUJIENŲ Foto]

GABENA VANDENĮ JAPONAMS KINIJOJE. — Pi veikslas parodo savotiškas ro- < 
ges, kuriomis Japonijos kareiviams Kinijos Tientsin teritorijoje tenka gabenti gėrimui 
tinkamų vandenį. Apleisdami kraštų, k niečiai jį patvindė, kad apsunkinti susisiekimų • 
japonams. * 1

ar ir 
dalyve

‘ LED AS-MEILĖ-VESTUVĖS 
— Bess Ehrhardt iš Supe- 
rior, Wis. (kaiiėj) ir Roy 
Shipstad iš St. Paul, Minn., 
yra garsios kd/iingių sporto 
žv; igždės. Susitiko karmvale, 
Duluth, Minn., įsimylėjo ir 
1936 metais slaptai apsive
dė. Draugai sužinojo apie 
vedybas tik šiomis dienomis.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

I ACMK-il aUJIeN Ų Foto j

' viena iš Uday 
Hliidti Baleto ir, kuris įvyks 
jatre i šeštadic- 
epį, sausio 22 
j’g-T'ai yra dar 
KUtinė proga 

ti tp^ųršaus baleto 
mūz fk aulus, k u r i e

. • ••■■I

ant grindų atsisėdę.

’i -■ > * IACME-NAUJIENŲ Foto) t

ELEKTRA UŽIMA PIRMENYBĘ — š*s įdomus paveikslas vaizduoja progresų, kuris yra daromas gelžkelių su
sisiekimo srityje. Elektra laipsniškai stumia iš apyvartos garinius lokomotyvus ir jų vieton stato greitesnius, moder
niškų linijų elektra vdęomus lokomotyvus. Paveikslas trauktas Philadelphia, Pa. Dešinėje, garinis lokomotyvas, įva
žiuojąs į stotį, užbaigdamas paskutinę kelionę tarp Phila ir Harrisburgo, 'Pennsylvania sostinės. Kairėj, naujas 
elektrikinis lokomotyvas, pradedąs pirmų kelionę į Harrisburgų, kurį su Philadelphia reguliariai jungs kasdieniniu 
susisiekimu.. Šiomis dienomis Pennsylvania gelžkelis užbaigė to ruožto elektrifikacijų.




