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Smulkiųjų1 Biznierių Konferencijos Posėdis Nutruko Del Triukšmo
"i -■ ■   —________________________________ t 

KONFERENCIJA UŽSIBAIGS KETVIRTA
DIENI POPIET. DEŠIMT JOS ATSTOVU

ĮTEIKS REKOMENDACIJAS PREZ. * 
ROOSEVELTUI '

A. D. F. REIKALAUJA PAKEISTI DARBO 
SANTYKIŲ ĮSTATYMĄ

Duota įnešimas sudaryti smulkiųjų biznie 
rių patariamąjį valdžiai komitetą

WASHINGTON, D. C., vasa
rio 2. — Trečiadienį prasidėjo 
smulkiųjų biznierių konferenci
ja. Jon susirinko apie 1,000 
žmonių.

Pastoviu konferencijos pir
mininku išrinkta tūlas Fred 
Roth, Cleveland, Ohio, čevery- 
kų biznierius.

Roth padavė konferencijai 
sumanymą sudaryti pastovų pa
tariamąjį valdžiai komitetą iš 
smulkiųjų biznierių — tokį, ko
kį pav. turi stambusis biznis.

Tačiau nespėta išrinkti Ro- 
thą pirmininku, kai prasidėjo 
alarmas: konferencija virto be
tvarkiu, triukšmingu kernio- 
šii.*m. Jos dalyviai mėgino kal
bėti visi kartu, stengėsi vienas 
kitą perrėkti.

Konferencijai buvo numaty
tas posėdis ; dršKušIJdfh® ben
drais‘-biznio klausimais.. Po va
landos laiko jis nutruko. Kon-

ferencija pasidalino į 10 pa
skirų diskusijų grupių.

Smulkiųjų biznierių pasita
rimai dar tęsis ketvirtadienį 
iki popiet. Po to, dvylika ar i 
dešimt jų atstovų pasimatys su 
prez. Rcoseveltu ir išdėstys- 
jam, ko reikia jų, smulkiųjų 
biznierių manymu, bizniui sta
bilizuoti.

Kol kas, trečiadienį, jokių re
komendacijų, kurios atsakytų 
bendriems smulkiųjų biznierių 
interesams, nesuformuluota. 
Paskiri biznieriai, kalbėdami sa-’ 
vo vardu, reiškė noro, kad bur
tų jiems palengvinta konkuren
cija su grandinių krautuvėmis 
(chain stores). Kai kurie nor 
rėjo spacialių taksų grandinių 
krautuvėms, kiti vėl suvaržy
mo grandinių krautuvių veik
los. Manoma betgi, kad suma
nymas, joge; valdžia duotų fe- 
deralių paskolų smalkiems biz
nieriams, užims-^rįetą -yisiiL ki
tų rekomendacijų priešakyje.
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. MIAMI, Fla., vasario 2. — 
Veikiantis dabar Wagnerio dar- 
30 santykių aktas sako, kad 
darbininkai, toj ar kitoj įmonė
je norėdami organizuotis, turi 
teisę išrinkti savo atstovus ko- 
’.ektyvėms deryboms. Atstovus 
išrenka dauguma balsų. Išrink
ti atstovai yra vieninteliai tos 
larbininkų grupės atstovai. Ki
taip sakant, jei kurioje dirbtu
vėje dauguma darbininkų išrin
ko savo atstovus, tai tie asme
nys ir atstovauja visus darbi- 
linkus.

Praėjusį antradienį angliaka
sių unijos suvažiavimas vienu
balsu užgyrė šį patvarkymą ir taip pataisyti, kad vienos dirb- 
pasisakė prieš Wagnerio akto tu vės darbininkai 
pakeitimus.

Amerikos Darbo Federacijos 
pildančiosios tarybos suvažiavi
mas trečiadienį užgyrė įnešimą 
pataisyti Wagnerio aktą. Fede
racijos vadai nori pataisos ta 
prasme, kad jeigu dirbtuvėje 
yra amatninkų, pavyzdžiui sta
lių, mašinistų ar elektrikų, tai 
dauguma balsų šiose paskirose 
grupėse nutaria kas juos at
stovaus.

Kitaip sakant, Wagnerio ak
tas dabar pripažįsta vieną uni
ją vienai dirbtuvei. C.I.O. uni
jos pritaria šitokiai tvarkai. 
Amerikos gi Darbo Federaci
jos vadai nori. Wagnerio aktą

galėtų pri
klausyti kelioms i/nijoms.

■ . ‘ . .f - '...t .lAUMJS-JNAUdlUiMV Foto]
EŽERAS UŽVAKAR — Vaizdas prie 47~tos gatvės kranto, laike vėtros, kuri siautė Chi 

cagoje užvakar ir per kelias dienas prieš tai. ',v' Lietuvos Naujienos

Sudegė italų hidro- 
planas; žuvo keturi 

žmones •>

Anglija sustiprino 
Viduržemio juros 

patruliavimą1

RUSAMS ŠIAURĖS* ANGLIAKASIŲ UNIJA NUTRAUKIA 
TYRINĖTOJAMS 
GRĘSIA PAVOJUS

-.. /..i-- • į . I ••

MASKVA, Sriyietų Rusija, |r^° 2
vasario 2. Šiaurės^urągąnaSjOf Jmęri^.^įiją
sėaUzę/'lė^riąr;^ j užbalgFMOfeci j
keturi ’rusai, šiaurės ašigalio i darbą. > Unijos . s i i • — 1 » • -

RYSI US SU FEDERACIJA
WASHINGTQN, D. C., vasa- da Amerikos Darbo Fėderaci- 

— United Minė Workęrs Jei 'neužkirs. Iki šiol 
; tokios drausmės nebuvo.

-angliakasių

KIEK TURIME ĮMONIŲ
ŠIAULIAI. — Šiaulių apskri

tyje 1938 m. yra įregistruota 
455 pramonės įmonės, kurių 
218 yra Šiaulių mieste. Pernai, 
iš viso įmonių buvo — 443. Be'

Miesto savivaldybės
1938 metų sąmata

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, vasario 2. — IŠ Natai, Brą- 
zilijos, pakilo italų lėktuvas hi- 
droplanas trečiadienį, lėkti į 
Cadiz, Ispanijoje.

Nulėkus keletą šimtų mylių, 
pasirodė lėktuvo motoras blo
gai veikiąs. Lėktuvas grįžo at
gal į Natai ir grįždamas- užside
gė. Manoma, kad jo vairuoto
jas Mario Stoppani išliko gy
vas, bet keturi lėktuvo pasažiė- 
riai žuvo nelaimėje.

Britanija kviečia pa
liauti bombardavimą 

miestų Ispanijoj

LONDONAS, Anglija, vasa
rio 2. — Anglijos užsienio rei
kalų ministeris Anthony Eden 
trečiadienį pareiškė parlamen
tui, kad vyriausybė' sustiprino 
patruliavimą Viduržemio juros 
ryšium su “atgaivinimu piratų 
veiklos”. Eden, be to, pakvietęs 
Italiją ir Francuziją imti akty
vų dalyvumą kovoje su subma- 
rinų pavojum.

Atstovų bute betgi buvo ne
rodyta, jogei pati Italija yra 
kalta dėl paskandinimo laivo 
Endymion ir žuviino 10 žmonių 
keliavusių tuo laivu. * 1 .

tyrinėtojai.
C ‘ • ’c

Jie ketvirtadienį
plaukti tik ant nedidelio ledo 
šmoto, 300 jardų ilgio/ ir '200 
platumo. Du jų rezervų sandė
lius audra atplėšė nuo jų ir 
nunešė toliu./ - • /

Šiaurės ašigalio tyrinėtojai 
plauko, nešami ledo, per aštuo
nis mėnesius. Apie sulūžimą le
do, kuriuo, plaukiojo, jie prane
šė per radiją. ..r

įiriiją trečiadienį įvijas •raąziyKą&>-'"
Įos . isy o unjjOg joį^iąihs įsakoma miės- 
suvaziavimas • . 1 -ntuose ir apsknciuose pnklausy-taipgi rengusi svarstyti išnie- | ti C.I.O, taryboms. Iki šiol vei-

„ . i-kė reikalavimas priklausyti,
reeno, . . . t eracijos Pic-j Amerikos Darbo Federacijai.

zi en o. , ir-kiti, nuostatai peržiu-^
Kaip pataisyta, angliakasių1 retoje arigliąkasių unijos kon- 

konstitucija draudžia lokalus stitucijoje rodo U.M.W.A. unį- 
aukauti streikams, kuriuo^ ve^- jos išsiskyrimą iš Federacijos.y

pasiliko timą iš narių Skaičiaus Wm

Tautų Sąjunga pata
ria kinams pagalbą 

teikti

Atnaujino filibuste- šešis naujus karo 
rį anti-linčiavimų laivus pasiūlys sta

biliu! tyti Francuzijaityti Francuzijai

LONDONAS, Anglija, vasa
rio 2. 
trečiadienį atsišaukė į Ispani
jos lojalistus ir į sukilėlius pa
liauti bombardavus miestus, ku
rie yra atokiau nuo mūšių ruo
žo. Anglijos vyriausybė pasi
siūlė tarpininkauti paliauboms.

Kaip žinoma, keletą dienų at
gal panašų pasiūlymą gen. 
Frankui davė Ispanijos vald
žia. Tačiau Franco, sukilėlių 
vardu, atsisakė pasiūlymą pri
imti.

Anglijos vyriausybė

Bijo ginkluoto suki 
limo Rumunijoje

BUCHAREST, Rumunija, va
sario 2. — Rumunijos vyriau
sybė išleido įsakymą, likviduo
jantį pusiau militarines šalies 
organizacijas.

Cornelius Zelea Cordeanu, 
“geležinės gvardijos” vadas, pa
skelbė atsišaukimą į gvardijos 
viršilas (senatą), kviesdamas 
juos konferencijai vasario 8

>ORHS.,ta

Chičagai ir apielinkei feckė- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

• . m

Apsiniaukę; gali būti tarpais 
lietaus; truputį šalčiau; 
pus -daugiausia pietų ir 
vakarų vėjai; saule teka 
leidžiasi 5:06 valandą.

KRETINGA. — Miesto Tary- 
to/iregi8truOta"369 dvara/'Vi- /A

A OAO kun siekia 164*542 lt. Daugiau- 
darbininkų, khrių skaičiuje yra__________ionn savivaldybes įmonių: elektros vyrų — 2600, moterų — 1200, r , \ ... . v. istoties ir skerdyklos 71,000 h-ir jaunamečių — 200. I TV1 . t J .

......... y- - - " ♦..... -—■ tų. Išlaidų toms įmonėms islai- 
!kyti numatoma — 63,793 lt. 
Kitos išlaidos numatomos: ad
ministracijai — 25,980 litų, 
švietimo reikalams — 15,298 
lt., miesto tvarkymu reikalams 
— 5,272 lt., miesto gatvių grin
dimui — 5,100 lt., ugniagesių 
garažo vidaus įrengimui — 4,- 
398 lt. . .

Eden šaukė konfe
renciją kovai su 

piratais
LONDONAS, Anglija, vasa- 

rio 2. — Anglijos užsienio rei
kalų ministeris Anthony Eden 
trečiadienį pakvietė konferen
cijai Francuzijos ir Italijos am
basadorius. Konferencijos tiks
las buvo ieškoti priemonių ko
vai su submarinais, kurie ata
kuoja prekybiniu^ laivus Vidur
žemio juroje.

Pernai, rudenį, ryšium su ci
viliu Ispanijos karu, pradėta 
atakos prekybos laivams, kurie 
gabeno reikmenas Ispanijos val
džiai. Nyono susitarimu, Ang
lijai, Francuzijai ir Italijai bu
vo pavestai patruliuoti 'Vidur
žemio jtfrą ir skandinti pirk- 
lybinių laivų atakuotojus.

Trečiadienio konferencija yra 
tiesiogė paseka britų laivo En- 
dymion paskandinimo. Ispani
jos vyriausybė tvirtina, kad 
britų laivai . paskandino italų 
submarinas, vaidinąs dvilypę 
rolę — jis yra italų laivas pa
truliuojąs Viduržemio jurą, bet 
tuo pačiu laiku padeda Ispani
jos sukilėliams kariauti su lo- 
jalistais.

Baigti statyti naujieji 
keleivių namaiPARYŽIUS, Francuzija, va- 

Frančuzijos laivyno 
William^ Bertrand 

te ėjo filibušieris anti-linčiavi- ketvirtadienį patieks ministerių 
mų biliui. Jis pertraukta pir
madienį, nes teko svarstyti na
mų statybos > bilius. šį bilių 
kongresui priėmus, trečiadienį 
ir vėl prasidėjo filibusteris an-

WASHINGTON; D. C., vasa-, 
rio 2. — N1V0 saušio 3 dienosį, sario 2. — 
kai susirinko kongresas, sena- ministeris

GENEVA, Šveicarija, vasario 
2. — Tautų Sąjungos taryba 
antradienį užgyrė rezoliuciją, 
kuri kviečia Sąjungai priklau
sančias valstybes / apsvarstyti, ti-linčiavimųrbiliui.
kokiais budais jos, kiekviena pa
skirai, gali suteikti pagalbos 
Kinijai.

Rezoliucija reiškia viltį, kad 
tautos, turinčios specialių inte
resų Tolimuose Rytuose, pasi
skubins ištirti galimumus nepa- 
skelbtajm kinų-japonų karui 
likviduoti. Lenkijos ir Peru at
stovai susilaikė nuo rezoliuci
jos balsavimo. „

Ketvirtadienį Tautų Sąjun
gos tarybos suvažiavimas už
sibaigė.

Kaip ilgai filibustėris tęsis? 
Washirigtono korespondentai 
mano, kad apie pabaigą šios 
savaitės , anti-linčiavimų bilius 
bus padėtas į šalį /ii* pietinių 
valstijų sėriątOriai išeis iš ko
vos laimėtojais. <

kabinetui sumanymiį pastatyti 
šešis naujus- karo laivus, po 
35,000 tonų kiekvieną, per at
einančius trejus metus.

Bertrand prašys parlamentą 
asignuoti bilioną frankų (apie 
$33,000,000) tuojau laivų sta
tybos reikalams. Be to, jis pra
šys skirti po bilioną frankų 
kas metai, per šešis metus, 
naujiems laivams statyti, ši
tos sumos bus priedu prie re
guliarių sumų, skiriamų laivy
nui išlaikyti ir operuoti.

Egipto karalius pa
leido pdrlamentą Rezignavo Vokieti

jos karo ministeris

. KAUNAS. — Tam tikrų skir
tų komisijų buvo priimti iš ran
govų naujų keleivių namų sta
tybų darbai. Jau galutinai už
baigti ir perimti eksploatacijai 
keleivių namų trobesiai šiose 
geležinkelių stotyseJūrės, Var
laukio, Tryškių, Skuodo ir Me-^ 
dininkų. Visus darbus rango
vai tinkamai atliko ir galutinai 
užbaigė su nežymiu pavėlavi
mu, išskyrus tik kai kuriuos , 
dažymo darbus. Dažymo darbai 
atidėti šių rrietų pavasariui. Be 
čia suminėtųjų darbų, dar bai
giami ūkio budu vykdomi Dar
bėnų .keleivių namų statybos 
darbai.

Egipto. parlamentaskad geležinė gvardija gali nu- Z • 1 • 1 • x•
tarti ginkluotas riaušes ruoš- <ltSlS<lkO ISSlSklftl
ti. . -----------

’ CAIRO, Egiptaš, vasario 2.
— Egipto karalius Faroųk an
tradienį paleido/. įparląmentą.
Paskelbti naujo parlamento ■ fcad maršalas Werner von Blom 
rinkimai, kuHe įvyks z į porą bėrg, nacių karo 
mėnesių laiko. įteikė Hitleriui

BERLYNAS, Vokietija, va
sario 2. — čia pasklido gaudai,

Nubaudė už vaikų 
mokymą

VILNIUS. — Švenčionių Sto
rasta už vaikų mokymą lietu
viškai, kaip tėvų samdomą na- 

šiur- miniam mokymui, šukėliškės 
pietų kaimo, Melagėnų valsč., gyven- 
7:02, to ją Antaną Stecką nubaudė

100 auksinų pabaudos

Japonai paėmė stra
tegini kinu miestą 
SHANGHAI, ' Kinija,, vasario

- Japonų armijos Vadovy- 
Parlamentas bdvo paleistas! pirm negu išvyko i Italiją ve- be trečiadienio vakare paskel- 

neužilgo po tb, kąi įvyko de-.dybų kelionei. z 
monstracija prk.buvusio šalies OficiaIaus - pranešimo apie 
premjero MustaŲha Nahas Pa- BIombef rezignavimą lat,kia. 
shamamo. Demonstruotojai su- fe
daužė liapipa^ ir išvertą liam- • 
pų sti4puš dpe^bš .aikštėje,^. ........v ,,u

Egipte1 riaušės, keliamos ir;tijos armijos viršūnėse reiškė-. Fengyang, kuris randasi į ry- 
parlanąentas paleista ryšium su si nepasitenkinimo Blombergn tus nuo Pengpu. Pašak japonų,

1 . ministeris,
Hitleriui rezignaciją,

CAĮRO, Egiptas, vasario 2.
-r- Ęgipto karalius Faroųk pa
leido parlamentą trečiadienį.
Tačiau parlamentas atsisakė iš
siskirti. Atstovų buto nariai ir 
senatoriai prišigabąno į parla
mentą maisto ir užsidarė ja
me.
■; Farouko vyriausybė tuojau 
pastate kordoną policininkų ap-^ kova, kurt eina tarp kąrąliaus įr kalbėta/ apie jau pirmiau kinai, šiame karo fronte ne tik 
link parlamentą ir uždraudė ir nacionalistų partijos už ga- apie jo pasitraukimą iŠ karo traukiasi atgal, bet pradėję tip-

Kitos žinios sako, kad Vokie

be, kad japonai paėmė strate
ginį miestą Pengpu pasėkoje 
didelio mūšio, kuris dabar eina 
į šiaurės vakarus nuo Nankin- 
go, buvusios kinų sostinės.

Japonai taipgi užėmė miestą

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
Už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

nuo 8 ryto iki 8 v. v.
Sekmadieniais nuo 9 iki 

1 vai. popietr
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ministęrio vietos
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TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ-

Ruošiasi Rrifi; Grąiųį, 
Openingo

BRIGHTON PARK — žino
mi biznieriai'Walter ir Josephinfc 
Yanulevičiai neseniai nusipų^ 
naują tayerną, adresų 396£ Ar
cher avĄ., dabar rųęšįąsį prįe 
grand j opęnųing, Kups‘įyyks v,ą- 

jsario. ID .ir, žO-Uį, <kj,
Bus sukviesta judviejų drau

gai ir kostumeriah kurie prįę 
gęros muzikos galės ir gerai pą- 
silin.ksminti. & pt»

> :

NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtadienis, vas. 3, 1938

2-jų Tavernų į 
Savininkas </

TOWN OF LAKE — Biznie- 
rius Charles Darwin turįs ta
verną adresų 4415 So. Wood 
St., neseniai įsigiję ir kitą— 
adresų 1429 W. 45 st.

šioą n.ąujps tavernos iškil- 
mingąą atidarymas įvykis vasa
rio t mėnesio pabaigoj.

V.isi p. Darwino kostųmęri^i 
ir draugai per grand openingįą 
galės gerai pąbaliąyotį ir pasi
linksminti, nes bus h? šaunios, 
muzikos.

Prie biznio kartu dąrbuojąsi 
ir Darwino žmona Gęneyieve.

RepA Ę. B*

ni;s—Anton Macijewski, žyrųų 
Cię'ero lenką;

Į miesto teį^ejąs'. Victpr
Kilia, miesto Advokato asis-

v 1 1lentas. ,

LAIMĖJE 
DOVANAS;’

JUOKAI LIETUVIAI
Petras: Mačiau patį su ste

ku, astuonių colių ilgumo ir ke
turių , colių storumo. Ar sųyal- 
gei jį pats vienas?

Kazyjs.: Ne, su bulvėmis.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

----------
Phone CANAL 6122

t

[ACME-NAUJI^NŲ Foto]

PA^AIMJNTJĘJI” — Keturi demokratų; p'hrŲjos 
kandidatei, kuriems Kelly,-Nash mašina davė “patepi- 
n>ą” ir “palaimino’’ balandžiu mėnesio nominėcIjonĮs. 
Iš kairgs. dcšįjįėu, Mįchaęl Flynn, kandidatas ari'^aj^ 
terminui apskričio klerko vietai; dabartinis šerifas John 
Toman, kuris kandidatuoja į apskričio iždininkus; Cir- 
cuįt teisėjas J oi m U’ryshilski, kurj dempkrątąį. rems/į. 
apskričio teisėjus, vietoj .l^reekio ir Thomas J; O’Brįem 
kandidatas į šerifus.

MUŠK
AtKaKlų 
ŠALTI

DABAR!
Chicago Lietuvių Draugijoj I Daktarai pripažįsta kiekvieną šaltį 

bąząre, kuris lyyku Lietuvių nama pagelbos. Mėgink M-K, aukš- 
Auditorijoje (sausio 28, 29 ir tai koncentruotą skystą vaistą, ku- 
SO J A <.«- jos įgis me^į baisios influęnzSs epi-

' Ldęmijos metu. M-K yra iš našių da
lių — žymiausiu jų tarpe yra Creo-

HORNERIO KANDIDATAI

Kong. Scott W. Lucas. iš 
Havana, III., kurį gub. Hor- 
ner rems į J. V. senatorius.

Mięhaellgoe
$

Ji V. Senatorius
John Prijstalski išrinktas Ja- 

reckio vietaii

Gera Svetainė. Dėl 
Vestuvių ir Pafių

BIUGHTON PARK — Viena 
iš gerų svetainių dėl vestuvių 
ir parių yra P. Vengeliaujsko 
svetainė adresu 4500 So. Tal- 
man avė. Čia randasi visi pato
gumai, kokius šių dienų mo- 
derniškumas reikalauja.

Bet to, savininkas Vengeliaus- 
kas yra draugingas žmogus.

Kaimynas

Illinois, atstovų buto pir
mininkas,; kurį Horner re
mia į valstijos iždininkus.

VI ' ’^v-t-*****^ Ridikas nupirko branr 
gias, trofėjas Jaunimo. 
Basketbolo 
Campionams

Nors dar nežinoma kuri ko
manda laimes JAUNIMO. 
ketbolo pirmenyblsp Chįįagps 
lietuvių čampioRatą, bet. tro
fėjus jau nupirktą ir laukia 
kam jos turės tek,ti. Viena tro
fėjų teks campionams, o kitu 
gaus antros vietos laimėtojai.

Abi trofėjas nupirko ir bas
ketbolo lygai p.^juikavo jauna
sis laidotuvių direktorius Po
vilas J. Ridikas, kurio ofisas ir 
koplyčia randasi Bridgeporlę 
po adresu 3354 S. Halsted St.

Reikia pažymėti, k^aęl dąi jau 
ne pirmas kartas Ridikui pa- 
remti Chicagos lietuvių jauni- 
mo veiklų materialiai. Gražus 
pavvzdis kiliems biznieriams.

Politinė situacija Chicagoje 
ir Cook apskrityje vakar šiek 
tiek aprimo, bet lenkai tebe
šaukia “gvoltu”, kad demokra
tų mašiną juos paniekiup ir, 
išspyrė laukan išpiesdamą ap
skričio teisėją, Edmund K- Ja
reckį iš. kandidatų sąrašo.

Vak.aĮ’. demokratų jiąrtijos. 
kokusiųinkai iš Chicagos war- 
dų ii* priemiesčių subarė galu
tiną sąrašą kandidątų, kuriuos 
rems, balandžio mėnesio no
minacijose.

Visokie spėliojimai pasi py
lė apie situaciją už Chicagos 
ribų, kai paaiškėjo, kad de
mokratai turės net tris kandi 
datus į J. V. senatorius. Dabar-, 
tinis federalis prokuroras Chi
cagoje Michacl Igoe, ilgai ži
nomas Illinois politiniuose ra
teliuose, kaip šįąndįen pa
skelbs sayo kandidatūrą į se
natorius. Ji rems Chicagos 
ly Nasįi m asilui.

Gubernatorius Horner 
sąvo šalininkais remia
kandidatą, koiigresnioną Scott 
Lucas iš Havana, III. William 
Dielrich, kurio tcrpiinas da7 
b.ąr baigiasi, skelbia, kadi ir 
jis, kandidatuos antram ter
minui nępriklausoniaį. Chica
gos demokratai ir Hornerie- 
čiai atsisakė ii remti. Kandi-

. t uo usMpeuje puvyueuinus leuuiaci-
30 d.,), dovanas 'lainięję sie.as- jog 1918 metų baisios influęnžos epi- 
menysf. i; : 'Mumijos metų? M-K yrą iš našių dar

- ■ lių; —• žymiausiu, jų tarpe yra Creo-
1- maL dovaną-vVUihUm /Bom- Daktarų pripažintas vienuha, 4425 U **

2- rą—Irene Radvilas, 3434 S.
Lowe Aye. • .

3- čią-—Stanley Lucas, 6804. S. įkarštį Jr/neša pągelbą. Klausk M-K
Rock\veĮL • x I

4- tą—Charles Griniuą, 728 
Belvętįere Št,? W,aųkegąn, III.

"~5-tą—Jack Jęreb, 812—llth
St., North

6- tą—J. Kavalauskas, 1401 S. 1
49th Čk, Cicero, III.

7- tą—John Luptak, 4445 Cor-
tez St. \/ •

8- tą—Mrs. A, l^e.sner, 3126{
N. Monticello Avė.

9- tą—Conny. Grįksas, 4606 S.
Rockwell S t.

10- tą—M. Kaąparaįtis, 1827
Lindęn Avė., Racine, Wis.

llytą-—Celia Iii va, 3313 So.
Union Avė./ v .

12- tą—Tony Damaską, 4425
So. Artešian Avė.

13- tą—Patty Samesh Jr., 152
E. 107th St.

14- tą—Frank Overling, 3310
So. Halsted 'Sį.

' 15-tą—Joan Ilofer, 5037 Aga-
tite Avė. . 1

. '' iŠ‘/geriausių dajktų, gydant šalčio 
ątęitikįniu^. ' . , ‘
Nuostabu, kaip greitai M-K pagel

bsti sušvelninti įdegimus audiniuose, 
, paliuosuoja užkietėjimus, nuramina

| pas savo vaistinin
ką su užtikrinimu, 
kad gausi patenki- ) 
nimą ar pinigus at- J

M- KI

Kel-

su 
kitą

Mergina: Jonai, ko atsinešei 
su savim suitkęįsį?

Jonas: Girdėjau, kad pati ren
gi puotą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
22Q1. West 22iifl. $tręęt 

Valandos: nuo L—8- ir 7—8 
Seredomis ir nedėį. pagaly sutarti 
Rez. 6631 So. Caiifotnia Avenue 

Telrfnnasi RėnnKRir Tx6fl ' '

Jonas Faiza.

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jųsų 
namu ošę—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marąuette Radio
AL ENZULIS

< 5610 So. Maplewood Avenue

Jąųniino basketbolo 
pirmeny.bęs artinusį, 
prię pabaigos,

JAUNIMO surengtos ir ve
damos basketbolo pirmenybės 
už Chicagos lietuvių titulą jau

to klausimas bus išspręstas va
sario 10-lą įvykstančiuose lo
šimuose. Pretenzijų prie titulo 
reiškia dvi komandos, Barskię 
Ali Stars ir Petkus Booslers,

nei vienų varžybų. Vasario de
šimtą šios dvi kbmandos kaip 
tik ir . susi rems. Kon^anda. ląį- 
inčjusi šias varžybas bus Chi
cagos lietuvių čąmpionais.

JAUNIMO bą^kelbplo pir
menybių žaidimai vyksta kųs 
ketvirtadienio vakarą, St. Au
gustine gimnazijoj, 50111 ir Bi-

METINIS 
KONCERTAS 

Vasario-Fęb. 13 d< 1938 
SAKALŲ Svetąinėję;

Adam If. Ipch, ąųkščią.u 
šių teismo klerkas, Horne- 
rio kandidų,tas tai p,ačiąi 
vįetai antram. terminui.

[ ACME-NAUJIENU Koto’

JUOKAI
AUTOBUSE

SePą Penia.:— Konduktoriąu,, 
ar čia bus Pienocentras? — 
Klausdama ji bakstelėjo kon
duktoriui į pašonę’skięčio . ga
lu...........

—Ne, ponia
kauliai, — atsakė kondukto
rius.

čia mano šon-’

SUSIKALBĖJO

kurčiai bičiuliai išlipo išDu 
vagono. Vienas sako kitam:

—Ar čih Kaunas?
—Ne, jau nebe jaunas, gero

kai susenęs.
—Taip, taip, eisime į bufetą 

išsigerti

datuoja ir ketvirtas, Newton 
Jęnkins, bet jo kandidatūra 
skąitęina bercikšjųe.

, Kiti kandidatai.
Išn.ięsįo teisėjo Ediuuhd K- 

Jaręckio vietai demokratai 
Chięagoje nominavo Circuit 
teismo teisėją, John J; Prys-? 
talski. Jarecki, kuris išbuvo 
apskričio teisėju 2^. mulus lai
ko, tuojau paskelbė, kad jis; 
nepasiduos, kandidatuos ir 
laimės. Parodys Kclly-Nash. 
saikai kur pipirui augą.

Už Jareckį stovi beveik vięn 
"balsiai visi Chicagos lenkai. 
Protestai, aštrus straipsniai ir 
vakar buvo rašomi kokusinių- 
kų adresu, bet jie nekreipė į 
tai domės. Jie įpykę prieš J‘a- 
rcckį už tai, kad jis pasiuntė 
kelis demokratų partijos dar
buotojus kalėjimąii už klasta- 
vimą balsavimo rekordų ir 
b,alio tų pereiįųosp rinkiniuose. 
Jarecki skelbia kaųdidatuo- 
siąsjieprįk.lausoma,i, bet ji tur
būt rems Horncrio šalininkai, 
kurip vedą žut-butinę kovą su 
Chicagos Kclly-Nąsh inašii.ia,

Apąrt kaųdidatų, kurie bu
vo paskelbti vakar' “Naujie
nose”, demokratai rems seka- 
mus:

, ,,.i;......................../ apskriciP koinisioiyeriiis: 
i , /

Joscph Lelivell, .Maywoodo še
rifo asistentą; Waller W. L. 
Meycr — Oak Parko probate.

inaų Posįąpąl^i iš, Cajuinet Ci
ty, Nięhųlas Jjęndricksę i^ Gi- 

. j i®

kpngre^inp

cero ir*Williąm
Berwyji.

į 6-/o distrifrtp

i., i., ;i ■ .. ..................... i ..............................  i ,

; , 16-tą—Georgę Kęndęris, 3234 
W. lllth Št. -

17- tą—Mrs. A. Pukię, R 2, 
Box 622, Cleąring Sta.tion.

18- tą—John Mnleckis, 732 W. 
19th st:

19- tą—Maudę bonelli, 1638 
ISo. 49th- Gtį Cicero,-III.

Dovanos paduodąjnos, paei
liui. Vadinasi, pirmas suminė' 
tas asmuo laimėjo pirmą do
vaną antras — antrą dovaną 
ir t.t.

Be to, ’ p. K. Steponavičius 
laimėjo gyvą kalakutą Uei 
“cedąr ches^”, o p-ia P. Miller- 

|ięnė Dariaus-Girėno atminimui 
išsiuvinėtą rankdarbį.

Kalbame Lietuviškai.

Hemlock' 2343

IVJrs.. Aneli a K. Jarusz
Physical Therąpj 

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

Hentlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massagt 
eleetrię t.reat- 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer
ginoms patari- 

1 mai dovanai.

ADVOKATAI

Ofiso Tel. Boulevard 5916

DR. BER1ASH
756 West 35th St.

Cor. of 85ty and Halsted Sts.
Ofięo valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
------ TAI. J<Anwood 5107

- T...... -------------- *.... ? - ----- ** .............. . ,

Ofiso Tel. VirgUma 0036 
Residence Tel. BEVERLY 3244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
** Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
. Valandos—9—10 A. M.

_____ Nedelioj pagal sutartį.,

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

2100 WEST MAD1SONS STREET .
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 v,as 

Tel. Seeiey 7330
Namų telefonas Hrunswic!k 0597,

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak, Treciauięnjąis Ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

430o So. Fairfield Avė.
Tel. Latayette 8016.

P!

U!

a   m11 m   iij " LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

i

SE^IAtlSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO, IŠTAIGA

AMBULANCE
./DIENA IR NAKTĮ - h.

Viši Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447- South. Fąįrfięld Avenue

Tel, LAFAYETTE 0727,

T—\ -r-T 4- koplyčios visose7-7^5^ T. Chicagos dalyse
T!7

i

JL.Ka VA VJ kA A. KJ

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

DR. STR1KOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVJE.

Ofisą vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki i 
vak. Nedelioj pagal susitarimu

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

y;.1 a.,.4, e.........  . ■
Klausykite musų Lietuvių radib programų Pirmadienio vakarais, 

Į 10:00 /vai, vakaroja W. H. F. C. stoties (1420, K.) — Pranešėjas
\ P. ŠALTIMIERAS’

ESir; r >7

Laidotuvių Direktoriai

h

NARIAI 
Chięagųs, 

Okero
Lietuvių 

Ląįdųtuyių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Pieną 
ir Naktį

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Triephone: Uotiievard 2800 

463. SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res, $515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
ar.tį 47th Street

, Vąįuądųs nuo 9 iki 8 vakaro , ,
Seredoj pagal sutarti. ;r,

KL. JURGELIONIS
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 251D

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tek CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395

_____ Kiti Lietuviai Dakta^_____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

4

' ' ■ ■S; A, MASALSKIS
, 330^7 Lituaniea Avenue j 1 . ' __ U-- -------

A. PETKUS
6834 So. Wcštei’n Avė.
1410 South 49th Court

Plione Boulevard 4139

Cięer,ę
Pilone Groyehill 0142

Pilone Čięero 2109

P. J: RIDIKAS
3354;S<>. II»lsted Street . Boulevard 4089

Phone Boul. 5203 
Boulevard 5566 

\ . | ' , .. S. M. SKŲDAS • ~ ~”
\ 718 We,st 18th Street Phone MoAroe 3377
į I ,< Į ’ , ■ / I I . ..... ■'.......................................    I IN.' Į Į Į. l’l.........................................

S. P; MAŽEIKA
3319 Lituaniea Avenue

.............................  11 I ..u... , II, įiiį į'iii ii.li i. .. m ............................... ................ ........................... ................

c I. J. ZOLP
1646 W,est 46th Street!

Yards 1139
Yards |138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WesL 23rd l’lace Pljone. Cai,ial 2515

[1. S^YiųiįS: 4M4, Ėast. uįstlv Streett______ Tel.' Pullipan 1270
| JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
į’ 4704 So, Westęrn Avę. Phone Virgihia 0883

—I..■■■»>!■ 1 I I    '■■■!          . .......... . .... . ...  .  ................................ .................................................................I    ■ ...II ,

į J. LIULEVIČIUS
F 4348 So. Čalifornia Avenue Phone Lafayctte 3572

KAL & ZAliliTSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tek Prospect 1012

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Aye.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:80 popiet 

išskyrus sekmądienj ir trečiadieni

Teb Office Wjentworth 6330 
Rez. įlydė Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir sųbatomis

! r

K-

AKIU SPECIALISTAI
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas,
• jūsų garantavimas.

Optonietrically 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 elęktra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiami 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nlio 10 ryto iki 8 vak. 
NEKĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589.

DR. G; SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829.
Pritaiko Akinius , > 1

Kreivas Akis
Ištaiso, '

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
> 756 West 35th St.

kanapas Halsted S£.
Valandos: nuo 10 iki 4. nuo 6 iki

Nedegiomis pagal sutarti. ' •

t

KITATAUČIAI G

81

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 kitokius ele- 
tros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarę

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Nuo

Dr. Charles Sega!
OFĮSĄS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: ,

10 iki 12 vąl. ryto, nuo 2 iki 4
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Valandai dieną.

Phone MTDWĄY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
463Į SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, Ž iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. NedfiL nuor 10 iki 12
Rez. Telęphpne PLAZA 24<HĮ

t

;r
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Ketvirtadienis, vas. 3, 1938 NAUJIENOS, Chicago, III 8

jfcLEVELANDO OHIB ŽINIOS
Maisto paroda. — Nauja užeiga. — Tuščias aimanavi

mas. — Drąsus jaunuoliai suėmė plėšiką. — Nubau
dė advokatą. — Apkraustė federalį agentą. — At
metė sumanymą legalizuoti gembleriavimą. — Sten
giasi daugiau gauti pinigų bedarbiams. — Ir ordi
nas nieko negelbsti. — Nori daugiau pinigų. — Tai 
bent apskaičiavo. — Nepriklausomybės m.nė j imas. 
— Vetavo.

Atsidarė maisto paroda
Kiekvienais metais pas* mus 

yra rengi; ma maisto paroda, 
šiais metais ji atsidarys vasa
rio 10 d. ir tęsis per aštuonio
lika dienų. Ten bus galima pa
matyti įvairiausių maisto pro
duktų. Be to, parodii paįvairin
ti bus ruošiamos ir muzikalės 
programos.

Nauji biznieriai
Susilaukėme naujų biznierių. 

Būtent, Jonas Berbyla ir .Anta
nas Čiutelė šiomis dienomis at
sidarė naują užeigą, kuri bus 
žinoma kaip Pythias Cafe. Vie
tų — 321 E. 15$ St.

Tos apylinkes lietuviams pa
tartina aplankyti savo tautie
čius.

Kavalierius purkščia
“Kavalierius’’ iš “Dirvos” pa

stogės purkščia ir reiškia savo 
nepasitenkinimą, kad d; bartinis 
SLA prezidentas, p. Bagočius, 
lemia jaunuolių sumanymą leis
ti žurnalą. Kavalierius sako,, 
Jog tas žurnalas busiąs niekas 
daugiau, kaip tik įrankis ko
munizmo idėjoms platinti. Gir

di, užuot naują žurnalą rčmę^, 
prezidentas turėtų pasirūpinti, 
kad “Tėvynė” butų pad’dinta. 
O kai “Tėvynė” bus padidinta, 
tai ten ir jaunuoliai išsiteks su 
savo jnglišku skyrium.

Tiesa, tai skamba visai ne
blogai. Tačiau pirmiausia rei
kėtų pačią “Tėvynę” sutvarky
ti, o tik jau po to galvoti apie 
įvedimą skyriaus ingių kalba 
musų jaunuoliams. Niekam juk 
nėra paslaptis, . kad “Tėvynė” 
dažnai pasižymi dideliu šališku
mu ir visai nedvejodama remia 
tautininkų politikierius. Toks 
pigus politikavimas negali mu
sų Jaunimo patenkinti. Juo la
biau, kad tasai jaunimas, šiaip 
ar taip, yra gana pažangus 
(klerikališkas jiunimas su mu
mis juk nebendradarbiauji).

r

Nepavyko
John 'Carlin, kuris tarnauja 

miesto gaisrininkų komandai, 
baigęs darbą ėjo namo. Staiga 
jam p; stoja kelią plėšikas, ku
ris paleido į darbą kumščias. 
Carlin liko partrenktas ant že
mės, o plėšikas jau buvo be
pradedąs kraustyti kišenes. Bet

lACME-NAUJIENu Kou>l

KAI GYVYBĖ BUVO PAVOJUJE. — Dabar Northsidės lenkė Ada Szczytowski, 
linksma ir rūpesčių neturi, bet kai šis paveikslas buvo trauktas, tai -jos gyvybė bu
vo pavojuje. Ji buvo teisiama už nušovimą savo vyro meilužės. Už žmogžudystę 
bausmė yra elektros kėdė, bet teismas moteriškę paliuosavo. Dabar ji vėl' darbuo
jasi kepykloje su savo vyru.

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS P IRTI

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utaminkais. ' ’ '

1657. West 45th St., kampas S. Paulina St.

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECfAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alineš ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

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

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda- 

<na 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.

“NAUJOJI GADYNĖ”
220 Leonard Street, ■> Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

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

* u

Vardas ....... .............. ........................... :..............................
Numeris if gatvė ..............................................................
Miestas ir valstija ......___ .......-----------------------

kaip tik tuo laiku pasitaikė ei
ti pro šalį trims jauniems vy
rukams. Pamatę, kad plėšikas 
lamdo kažkokį žmogų, jaunuo
liai šoko į pagalbą. Plėšikas dar 
bandė pasprukti, tačiau jam ne
pasisekė: liko pagautaiir gero
kai apkultas.

Policijos viršininkas nesigai
lėjo komplimentų jaunuoliams 
už jų drąsą. Galėjo juk atsi
tikti, kad plėšikas butų pradė
jęs švaistytis su revolveriu. Tą
syk jaunuoliams butų buvęs 
rimtas pavojus.

Išėjo laimėtojas
Teisėjas Corlett įsakė advo

katui Macey pasimokėti penkis 
dolerius baudos. O tai todėl, kad 
advokatas nederamai pasielgė 
teisme. Tačiau tuoj po to tei
sėjas paskyrė tą patį advoka
tą ginti kažkokį nusikaltėlį ir 
už tą darbą leido jam paimti 
$30. • '

Tokiu budu advokatas ir 
baudą pasimokėjo ir dar $25 
uždirbo. Kaip matote, kombina
cija visai nebloga.

Nesugebėjo apsisaugoti
William Gage, federalės val

džios agentas, atvyko iš Detro
ito automobiliu, kurį pasistatė 
E. 6th gatvėje. Paliko automo
bilių neužrakinęs. Kai grįžo at
gal, tai neberado nei palikto 
šautuvo nei savo lagamino su 
drabužiais.

Jei tai butų atsitikę su pa
prastu piliečiu, tai nieko tokio. 
Bet kada tvarkos dabotojas 
taip kvailai pasielgia, tai jau 
tikrai nedovanotina.

* v '

Nenori viešo gembleriavimo
Miesto taryba atmetė suma

nymą, kad butų legalizuotos 
gembleriavimo įstaigos. Ypačiai 
buvo daromas spaudimas lega
lizuoti arklių lenktynių “bėtini- 
mą”.

Gerai tai ar blogai, sunku 
pasakyti. Faktas juk yra tas, 
kad nėlegališkų gembleriavimo 
įstaigų yra daugybė. O jos gy
vuoti gali tik graftų dėka. To
kiu budu kas nors pasipelno: 
vadinasi, ima,kyšius už protek
ciją. • ‘

Vėl klabina duris
Majoras Burton ir vėl pradė

jo klabinti duris įvairiausių fe- 
deralių įstaigų, kad jos finan
suotų daugiau WPA darbų. Cle- 
velande jau esąį užregistravę 
per 100,000 žmonitį/ kurie rei
kalauja vienokios ar: kitokios 
pagalbos. Be to, daug tūkstan
čių baigia savo išteklius ir ne
trukus bus .reikalingi pagalbos, 
jei nepradės-gėriau darbai eiti.

Reikia pasakyti, jog šiuo tar
pu darbai Clevclande eina visai 
silpnąja

Ir ordinas nieko negelbsti
Musų Čaliui nė ordinas nieko 

nepadeda. Prieš kelis metus jis 
liko iš Lietuvių svetaines di
rektorių sąstato pašalintas. Vie
nok nenustojo jis' “nodiejos” ir 
vis norėjo atgal ‘ J'ši f auti. Bet 
išėjo tik tuščios pastangos: 
šiais metais jis ir" vėl pasiliko 
už durų.

Vadinasi, nepagerbė nė jo or
dino.

Jiems dar negana
Clevelando' gatvekarių kom

panija praneša, kad netrukus 
priversta busianti pakelti 'važ
mą. Vadinasi, važiavimas gat- 
vekariais bus pabrangintas.

Kompanija teisinasi, jog pa
branginti važmą reikėsią todėl, 
kad neatlieka pakankamai pai
ro. Girdi, su dabartinėmis pa
jamomis sunku esą verstis.

Tuo tarpu yra žinoma, kad 
kai kurie kompanijos viršinin
kai galina apie 50,000 dolerių 
per metus. Ir atrodo, kad ir to 
jiems maža — jie norėtų gau
ti, daugiau. Gi paprastiems žmo- 
neliams, kurie dirba prie WPA 
darbų, turi pakakti ir penkioli
kos dolerių per savaitę.

Kada vieni pasiima tai, ko j te 
neuždirba, tai aišku, kad ki
tiems beveik nieko ir nebelieka. 
O kada milijonai neturi pinigų, 
tai nie|<u budu negalima'tikėtis, 
kad biznis gerai eitų. O kai 
žmonės nedirba ir biznis neina, 
tai mes turime depresiją.

Rašo negalvodamas
‘ Kad čalis iš “Dirvos” dažnai 

rašo negalvodamas, tai gali pa

stebėti kiekvienas, kuris ners 
šiek tiek seka pasaulio įvykius, 
štai dabar čalis tikriną, jog ne
trukus bus pasamdyti visi 150,- 
000 darbinįnkų, .kurie buvo iš 
darbo.paleisti., tu

Vadinasi, išeina taip, kad vi
soje Amerikoje tėra tik apie 
pusantro, šimto tūkstančių be
darbių! Kada jie bus pasamdy
ti, tai ir visos bėdos pasibaigs.

Tuo tarpu kiekvienas, kas tik 
laikraščius skaito, gerai žino, 
jog bedarbių yra keli milijonai 
(neseniai įvykęs cenzas surado 
apie dešimt milijonų).

N epriklausomybės 
paminėjimas

Nepamirškite, kad vasario 16 
d. Lietuvių darbininkų svetai
nėje (920 E. 79 St.) įvyks Lie
tuvos dvidešimt metų nepri
klausomybės sukaktuvių pami
nėjime s. Ryšium su tuo bus ir 
prakalbos. Paminėjimą rengia 
A. L. Kongreso Komitetas Ohio 
vaistijai. Kiek žinoma, atvyks 
kalbėtojų ir iš kitų kolonijų. 
Jei nesusidarys kliūčių, tai iš 
Pittsburgho atvažiuos drg. J. 
Mažukna, SLA vice-prezidentas.

Perengimas prasidės 7 Vai. 
vakaro. Įžanga nemokama.

Komitetas kviečia visus vie
tos lietuvius dalyvauti parengi
me ir išgirsti įdomių kalbų apie 
tai, kas dabar dėde si Lietuvoje.

Gubernatorius vetavo
Pereitą kartą aš rašiau apie 

tai, kad valstijos legislatųra y- 
ra pasimojusi^uduoti skaudų 
smūgį nepiliečirfns ateiviams, 
kurie nepasirūpino pirmųjų po
pierių išsiimti. Bilius, kuris bu
vo priimtas aiškiai patvarkė, 
jog nepiliečiai bedarbiai negali 
pašalpos gauti.

Tą bylių aštriai kritikavo be
darbių pešalpų direktorius. Jis 
atkreipė dėmesį į tai, kad dau
gelis ateivių jau susilaukė se
natvės ir tapti piliečiais tiesiog 
nebegali. Jie iki šiol neįstengė 
anglų kalbos išmokti. O dabar 
jiems jau ir prsitįkėjimo trūks
ta. Vienok šiaip kitais atžvil
giais jie yra visai pavyzdingi 
žmonės ir jiems nieko blogo ne
galima prikišti. Atityti iš tų 
vargšų žmonių pašalpą butų tik

ffiėginkit Šį

SVEIKA, GAIVINANTI''

iAISTA-GERALA
_ musų rizika!

MALVAZ daro Monarch

24 Butelių Kartonas .... 
50c grąžinama už 

12 Butelių Kartonas ...
, 25c grąžinama už

Mes neprašome jūsų rizikuoti ir vieno cento cnt 
MALVAZ. Jeig'u MALVAZ neįrodo savo ve'tes 
jums, kelis butelius išgč us, jų? be klausimo atgau
site pilnai, ką busite įmokėję.

Mes žinome, kad MALVAZ yra tūkstančių žmo
nių mėgiamas ir gerbiamas, kad sugrįžo pinigų 
grąžos reikalaudami, tikta’ du iš daug tūkstančių 
parduotų kartonų, štai dėlko mes jaučiamės sau
giai, duodami jums tokią besąlyginę patenkinimo 
garantiją.

MALVAZ yra DAUGIAU negu paprastas, malo
nus, skoningas gėralas—tai maitinantis, akstinan- 
tis. gaivinantis MAISTAS-GRRALAS — tų vyrų ir 
moterų mėgiamas, kurie yra nusilpę, neurastenikai 

|^ar sveikstu. Imamas gydytojui liepiant, dažnai gel
bsti normalias jėgas atstatyti. MAL
VAZ gali būti kai tik tas, ko jus rei
kalingi. Užsakyk kartoną šiandien.

............ $2.75
tuščius
.... ........ $1.40
tuščius

Beer aludariai

Mcnta/iclt &ieuMta Ocnn/patut
ClttotUfCi. Pltcnte. Centai 6500

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš
\ ’ Bremen ar Hamburgo.

Mes jums pagelbėsim gauti vizitinių ir imi
gracijos vizas jūsų Europos giminėms

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

Į LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais:

BREMEN* EUROPA
Greiti traukiniai prie pat ląivų 

BREMEN ir EUROPA Bremerhavene 
užtikrina patogią Kelionę į Kauną

i Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

HAMBURG-AMERICAN LINE ® 
IO NORTH'GERMAN LLOYD ®

130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO

rai žiaurus dalyke s.
Priimtam biliui nepritarė ir 

gubernatorius Davey: jisz veta
vo jį. Be to, pareiškė, jog kraš
tui jokios naudos nebus iš to
kių piliečių, kurie jais pasida
rys per prievartą.

Tai visfii sveika mintis. Gu
bernatorius tikrai gerai pada
rė, kad tą nevykusį bilių veta
vo. —Jonas Jarus

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje

Buy gloves with wh<rt 
it savęs

««ra reikalo BO« arsuirtas 
fldaUa tūbas parsddnoda JM 
’jk- a valo tr apeanm ąaa- 
it Be to raute ratooplatt 

knrleoa ratfte an»»alrtt- 
pirltiaaltoa ar kr tiW 

ohanaaeal Oa.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE
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ifhe LHtaattitfn Daily News 
Hbnihed Daily Etetept Sundąy by 
the ilfthtiuiian Ne#a Ppb. CoM Ine.

17*9 Sonth Habfed Street
Tetephone CANAL 8500

Shbscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per1 year dutside of Chicago 

•$8.00 per year in Chicago 
8c per eopy.

,*T

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 8c 
18c 
7fcc

—_____ ---_____ _ _______
'Eritefed >s Second Class Mattel: 

March 7th ■ 1914 at the Post Office 
of'Chiėagų, III. under Ihe ’act' of 
March 8rd lS79.

/WVJiėiiOs ėiiia kasdien, išskiriant 
sėk^WrittS. Leidžia Naujienų Bėnt- 
droyė, 1789 ’S. Halsted St.. Chicago, 
fll. telefonas Gailai 8500.

Užsakymo kaina:
riifcagb Je-^pidftu:

Metams __ _
Pusei metų .........____ _
Trims teSnėsidihs
Dviėm mSneęiams ... ....
Vienam mėnesiui ............

Chicagbje per IšneMbtojus:
Viena kopija ..................
Savaitei .............____ ......
MČhe’sitii

Suvienytose Valstijose, ‘ne Ckicagoj, 
v ’ paštu:

'Metams .'..—$5.00
‘ Pusei ihktų ..............  2.75
Triins intesteiils ........1-00

■ Dviąms menesiams • .........r...... 1.00 
Vienam 'mShe^lui ....—........... .75
Lietuvoje ”jr ’Kfiiįr ^iiifBiėliteose 

‘^Atiji^hta)
Metams i...... .........
Pustei "tiiieių ......

. Trihis 'iti&iftsiams 
x -PWūs ' Wla 1“ 
driferiu

... $8.bo 
..?... 4.00 

ms . ... • .....4* 2.50 
__ .. šluoti’paSto Money 
tu ^u ^ūžaakythu.

c ■ • f J , »■ > v ’

Smulkaus biznio'konferencija
Vakar susirinko Washingtone !A]5ie ’ 1,000 smulkiojo 

biznio atstovų pasitarti su valdžia 'apie tai, kaip'išbris
ti iš dabartinės ^riėčešijos”. Šitą! konferenciją sušaukė, 
prėžidehto Rėoševėlto » pūVedanias,1 prekybos sekreto
rius. . ' , <7

Iš to, ką praneša apie konferenciją 1 kapitalistinė 
spauda,'atrodo, kad stipriausias gerklės joje(turi tie 
biznieriai, kurie nori, kad valdžia “nesikištų į bizni”. 
Bet reikia manyti, kad konferencijoje padarys įtakos ir 
tie, kurie moka rimtai galvoti.

»' ' ■’ l I
ma, bet suderintai veikdamos ir viena kitai padėda
mos?”

■‘Popiežius sako, kAd auklėjimas yrą visuomenės 
dalbas,1 bet višuonriėhės jjšai nemato. Jisai kalba tiktai 
apie “šeimą, valstybę ir bažnyčią.J J eigų visuomenė Nusi
dėtų tiktai iš šitų trijų organizacijų, tai, pay. Ameriko
je ‘ visai nebūtų daugumos mokyklų. |

Milžinišką daUgunią pradžios mokyklų ir vidurinių 
mdkyklų (high sČhoblš) užlaiko ne valdžia ir ne bažny
čia, bet vietinės savivaldybės ir, dalinai, privatiniai as
mens. 1 DaUgūma 'aukštųjų mokyklų -t universitetų, ko
legijų, 'institutų —- 
ei jų, kurios nėra nei valdžios, ‘ nfei b
J6’ ■/ j jį 7. 7 n, .......... <■

S' Popiežius labai šiauriai galvoja. Jisai negali 
duoti žmogaus kitokiam pavidale/ kaip tik valdinio (ar
ba piliečio) ir parapijono. Tuo gi tarpu daugelis žmonių 
(Amerikoje dauguma) h'ėturi niekę bendro su bažnyčio
mis, b jų, pariėigos, kaipo valstybes narių, yra apribotos 
—/Užsimoka mokesčius ir, atėjus rinkimų dienai, bal
suoja (jeigu turi laiko Arba netingi). Pagalios, yra mi- 
lioPai-žmonių, kurie neturi šeimų.

/Bet1 Visi žmonės gyVena višuomėnėje. Jo gyvenimas 
priklaUso UUo tam tikrių ekonominių ir sdciąlinių sąly-

5'kuHos ’ nėra; padaras Vieno asmens^ bet1 režbltatas 
kimo 'daugelio žmonių ir net ištisų r gentkarčių. Tai

gi,1 nors visuomėPė neria aiškiai aprėžta organizacija, 
bet rji‘ daro didesnės' įtakos į žmogų, negu kas kita. 6 
popiežius tai igndriū'oja. Per medžius jisai; nemato miš
ko. VY" V'? ■ d

lelijų, institutų — yra užlaikomo^ tam tikrų- organiza- 
čios kontrolė-

ve

Tautų Sąjungos taryba išsiskirstė

At važiuoti į Lietrrvą?
_________ . __ _____ ____

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Tautų Sąjungos’taryba pabaigė savo^lOO-nį suva
žiavimą ir išsiskirstė.

Ši sesija nepadarė jokių nutarijnų, kurie’butų Tau
tų Sąjungos autoritetą TSUstipriinę, bet nepadarė ir nie
ko ją diskredituojančio. Prieš prasidėdaAt tarybos^esi- 
jai ėjo garidAi, kad ji gali1 pripažinti Etiopijos ližkaria- 
vimą ir pakeisti Tautų Sąjungos statiką, iš'riiėta’ht iš jo 
paragrafus apie bausmes toms valstybėips, ’ kurios su
laužo tarptautinę taiką. Bet to neįvyko.

Antra veritūs, taryba atšisAkė Viešai lįiatoėrikti Ita
liją ir Vokietiją dėl jų ginkluotos lintėrvėiiėijbs Ispani
joje, ir neprižadėįo’padėti Kinijai '^iitis'nuo japbnų.

Kaltė dėl šitokio Tautų SąjurigosTriėVeiklumo' krin
ta daugiausia ant Britanijos valdžios.-Britanija yra ga
lingiausi •. valstybė’demokratiniame fronte, bet jL šiank 
.die! turi labai konSerivatyvišką valdžią. Anot vieno Ame
rikos kotespondėnto^ji “labiau'bijo Sovietų Rusijos, nė- 

vgu ^VėMjėrio Benito Musšeltni^arba reicho -Vado Adolfo 
iH>itlerio’\

Mums atrodo, kkAd ’ Britanijos kė'fiservatoriai dari 
’ labiau bijo Europos JdArbiAiiikųxjudėjntio. Juk, sakyši- 
•Tiie, Etiopijos kario klausime Rusija neVAidino beveik 
- jokios rolės (Sovietų valdžia dagi ;,apriupindaVo aliejum 
Mus^olinio laivus, kurie1 gAbėnbs italų1 kareivius; į Afri- 
Ką),( o'betgi’’ahglai. hėdrįso‘'šulafkyti tą karą. ;TAi nebu- 

' vokbaim(M prieš’ltAlijos laivyną. Britanija tąv laivyną bu- 
tųr-galėjuši kaip'bėfr&tAnt paskandinti. v

1 Bėt AfiįlijOs1 lordai; ir 'kapitalistai bijojo, kad Itali* 
joje bus nuverstas fašižririas, J jeigu1 nepasiseks -MussolL 
rifo žygis ‘Etiopijoje! Aišku, ‘kad 'jttddmarškinių dikta
tūra^ griuvus, Italijoje įvyktų revoliucija, 1 kurioje, be 
ai e jonės, Vadovautų darbininkai.

Tokią pat baimę Anglijos viešpataUjančiOs kliasOŠ 
turi ir Vokietijos atžvilgiu. Joms dreba kirikds,lpagalvo- 
jus apie tai, "kas:‘atsitiks, kai susmuks Hitlerio 'diktatu* 
ra. e '

Japonijai irgi-gręsia revoliucijos paVojUs. Karas 
Kinijdje “laikinai ‘nekreipia Japonijos ŽmOnių J dėmesį 
huo vidiijinių ‘k’rAšto riėikilų. Bėt ‘jeigu mffitaristų žy
gis pasibaigtų pralaimėjimu, tai -žmonių rnėpašitenkini- 
mas išsiveržtų tokiu - smarkumu,' kad, gal ’ Wt, ^šdsprog? 
tų-Visa’'Japonijos feodalizmo "sistema.

“Štai kas daugiausia sulaiko1 anglus ’ntro 1 griežtų 
žinkshių prieš Italijos1 fašizhią, VokietijOs lWA0izmą7 ir 

‘'Japonijos' rni'litArižhią. 'HoriėtAi '^ria4 tiktai 'baubas, ku- 
Triuo Anglijos ’ konservatoriai ' gązdiria šavudsids mies
čionis ir tokiu budu -gauna jų? paramą savo politikai. 
Jeigu Rusijoje butų - tikra demokratinė tvarka,. tai' kdm 

' šėrvatoriai taip mulkinti publiką negalėtų.
I

Aukojimas ir visuomenė I

Lietuvos vyskupai išleido “ganytojišką 1 Aiškį” Auk
lėjimo klausimu. Tarp kitko tenai sakoma:

“Kieno gi yra teisė’ir^&reiga auklėti žmogų? 
Apie* tai Vyriausias musų Bažnyčiųs mokytojas že? 
Thėje Pijus XI rašo: "Auklėjimas yra ne vieno, bėt 
būtinai visuomenės darbas. Yra gi trys būtinos, att 
skiros, bet Dievo suderintos Beridtudmehės, ku
rioms priklauso žmogus. Tos'beridPubi'iiėnės yra: 
šeima,, valstybė ir Bažnyčia. 'TAigi "šeima, valstybė 
ir Bažnyčia turi teisę‘ ir auklėti ’ jaunimą,
tik kiekviena savo skirtyje, viena 'kitai nekliudyda-

Aną dimfą ' ^Lietuvos ^Žimošė” "buVp7 įdėtas jų Npe- 
ciAlaUs ‘'koriespOndento ? priafięŠlmas5 iš; Paryžiaus apie ’ ko* 
mUn'ištų1 'dalyvArimą: bažnyčios I pAšVėUtinime ’PariyžiaUs 
priemiestyje Monruž. Dabar “Laisvė” raitosi, kaip vi
jurkas, įattdydąma1 tą žinią neva Užginčyti ir kartu 
“aiškindama” tokį komunistų pasielgimą. ' > (

Ji sako, kad “L. žinioš ”tik rašiusios, kad tie Pary-> 
žiaūs i priemiesčio komunistai “dalyvaus” bažnyčios pa
šventinime, ir dar nėžinia, 'ar jie tikrai'dalyvavo,'—'tuo 
gi tarpu Kauno dienraščio korespondentas minėjo taiį 
kaip* įvykusį'faktą, dėl'kuriio jau ir diskusijos' kilo'Fran- 
euzijos spaudoje.

Bėt ’ Ve kaip1 Bropklyno komunistų organo * redakto
rius tą įvykį “aiškina?: 7

“Jeigu pasitaikė”, sako jisai, “kad kuopelė su
sidėjo- daugumoje iš tikinčių žmonių, gal ir nubal- 

‘ savo d aly vau t i. Nei ’ k omūnižmas,' nei pasaulis ’ dėl
■1 to' ritesugriuvo. ' Partijos! įstaigos apsvarstys ’ ir pa

darys išvadą, ar toje situacijoje gerai pasielgta, Ar 
blogai.”- * '

! Bet tai: tuščias pėdų mėtymas. Višų-pirima, komu
nistų organizačija ' Paryžiaus priemiestyje Monruž yra 
ne “kuopelė”, bet ' stiprus I partijos’ Skyrius, kuris. li’ėne 
turi daugumą atstovų to į priemiesčio taryboje.,

Antra, Francuzijos komunistų partijos cėntro or
ganas ^UHumanitė” be jėkių išvadų tą komunistų ofi
cialų 'dalyvavimą bažnyčios šventinimje jau užgyrė. Nė 
tik užgyriė, bėt Ir iškoliojo (Trarikmašomšku? (riparma- 
žbnišku”) radikalų laikraštį,1 kuris komunistus Už' tai kri
tikavo! “L’Humamte” pasakė, kad komunistai “ištiesė 
ranką” katalikų bažnyčiai — štai'kodėl jie ęjo į kardi
nolo Verdier vadovybėje atliktas ceremonijas.

O riŠtiėšti ra’nką” klerikalizmui Francuzijos komu
nistai ; nutarė ■ savo paskutiniame partijos suvažiavime. 
'Taigi'tas dalyvavimas bažnyčios pašventinime buvo vai
sius naujos ^linijos”, kurią priėmė visa Francuzijos ko-: 
munistų:-partija (žinoma, ne be palaiminimo iš Mask-

Scenos mėgėjai tikrai nęapsir 
riks Lietuvą pamatę, nes' Lietu
vos teatras Vis- dėlto tikrai* tinJ 
karnoje aukštumoje yta iškilęs. 
Jei tik prįsimintt 'musų Kluonų 
“vakarus” ir Nulyginti Šių ’diėiių j 
LietūVOs ’ feitfą, tai' įtiktai -bus Į 
kito pasidžiaugti ir ko paSiriio-i 
kyti. Čia' reiškiu visai saVo* pri
vačią nuomonę, bet tikriausiai 
neklystu ir jaučiuos tikrai gera Į 
darąs ragindamas visus, kas tik 
gali, 1938 metais atvykti' f Lie
tuvą. ' i

I.

Jaučiuos, kad* tai darau Lietu
vos ■ žmonių labui ir tų ‘ atvyku
sių- gerovei.

Lietuvai labai ir labai ‘ reika
linga tikra amerikoniška ener
gija, sveika gera nūotaika ir 
blaivi' pažiūra1 į politinį gyveni
mą.' O; juk 'atvykę šibs savo ge
ros 7 amfe?ikoniškos ‘nuotaikos 
f lUuVčje nemaža' paliks; tai' jau 
tūo pačiu savo ‘kraštož 
‘gerui patarnaus.

’’ GėrlAušias 'laiikas į 
vykti tai 'birželio 'vidutys, lie
pos irJ rtigpiutis. Rodos, šitam 

’ laikui taikbmds ir* visos busimos 
. pramogos ir iškilos.

Kartoju, rašau visai ne rėkia
mos sumetimais, o tik gilaus vi
suomeninio jausmo vedamds, 
noro darbo žmonėms patarnau-

■Iš L1CTITV0S -3—
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Lietuvos susisiekimo 
fv:irkytnoi>I:tnai

■ ■ i.
,, —. j x 1 «' ' 7 ■ ' | •

Sušišiėk'imo Ministerijos Vi
sos valdybos yra paruošusios 5 
metų ir 10 metų darbo planus. 
5 'mėtų planuose yra humatytį 
visi smulkesni darbai, išdėstyti 
eilei pagal savo svarbumą iy 
reikšmę. Tas planas leis minis?- 
terijos valdyboms sisteriiatingai 
ruoštis ‘ kiekvienų metų staty-» 
bos darbams: ruošti projektus,, 
iš ankšto, tupintis statybines 

‘medžiagos paruošimu ir kt. rei
kalais. Bus stengiamasi išnau
doti visą statybos sezoną, o ne 
nutraukti darbus į vidiirvasarį 
arba rudenį. Turint tokį .planą, 
bus išvengtaz atsitiktinųn^o lįy 
pirmoje eilėje bus statoma tik
tai, ; kas reikalingiausia, ' ypač 

■Ibus sdstiprinta gerų projektų

• Ministerijos statyt 
bos bus praktinės ir gražios. I

10 metų darbų planas numa-1 
to “didžiąsias statybas, į kurias 
reikia įdėti dideles lėšas. Pla
nas sudaro esminę Susisiekimo 
Ministerijos susisiekimo politi
kos dalį dešimčiai metų pirmyn. 
To plano realizavimas yra su
sijęs su iždo išgalėmis/ Dešimt
mečio darbo plane yra numaty
ta padidinti garvežių, vagonų, 
aritbmatrisų ir lokomotorų skai
čių,' pastatyti hauj as centrinės 

. geležinkelių - dirbtuves, pastaty
ti eilę geležinkelio linįjų pakeis
ti lengvesnius bėgius sunkes
niais, pastatyti apie 7b0 km. 
ptehtą, 6 'didelius tiltus, galih- 
gą radijo stotį ir eilę kitų da
lykų? Tokį planą susisiekimo mį 
materija turėdama, pradeda *sis- - 
tematirigai ruoštis didelleihS' 
darbams. Visos plane numatytų 
didelių ir mažų darbų smulkmer- 
nos' būs gerai paVUdštos, ap
svarstytos ir išstudijuotos, • *

v >

Daug ko' įdomAus bus 
galima pamatyti

žinoma, pažintį me iš vieho 
kurio nors Kaimo, ne sodžiuje 
Visą lAiką pas savuosius tūnoti/ 
bet pavažinėti, pasidairyti, Vi
sur pabuvoti. Bus gi daug viso- 
Irių parodų suruošta, het, rodOs, 
vasaros metu bent tam tikru 
aiku Vdiks ir laėtUVbs opera lsu 
drama, o be Id, bus Ir įvairios 
meno parodos. Taigi, bus gera 
ir naudinga proga visa tai šar 
vo akimis’ pamatyti.

Norintieji pasilsėti taip pat 
Lietuvoje1 tokių progų galeą tu
rėti ir surasti, nes Lietuva turi 
lokių gražių poilsio kampelių, 
kurie ir Širpžiai ir protui daug 
gali siiteikti peno.'

Lietdva dar nemoka ir taip 
nesugėba pasireklamuoti ir pa
rodyti kiek ji turi gražių ir svei
katai naudingų" kampelių. Lietu
vą lankyti butų geniausiai išti
somis ekskUrsijomis, nes to- 
kidms’ekskursijoms dkug kur 
Visokią lengvatų suteikiama.

Rašau tai suvis ne dėl rėk; 
lamos ir ne kokiais kitais sume
timais. Bet Visiems, tur būt, yrą 
gerai žirioftia, kad’ keliauti iš ti
so yra j naudinga, ir ' naudinga 
Ue tik; protui, bbt' Ir sveikatai. 
Kas’ keliauja, tai jau' tuo pačiu 
‘niokosi, 'daugiau žinių įgyja.10 
keliauti po dabartinę LietuVą1, 
turint gąlvpje jos netolimą pra
eiti, juo labiau naudinga, o y- 
'pač tiems, kurie- tūri palinkirho 
pažinti žmonijos istoriją.

Nedera užsimerkti
Juk įsivaiždubkrme;-kad lietu

vių tauta beveik visai buvo iš
braukta iš gyvųjų tautų tarpo 
ir štai'ši tauta atstato savo val
stybę ją dvidešimts metų išlai
do ir ’ padaro didelį pažangos 
žingsnį. Mes /galime visai nuo
širdžiai"nekęsti jos' "dabartinės 
politinės, tikriau tarus, vidaus 
santvarkos sąlygas, bet šita ne
apykanta neprivalo mūs apakin*. 
ti ir pariaikinti riorą'tą krast/ 
pažinti. Tik žemažiūriai gali1 
tai1 'ranka Visai riiostelti ’ ir tiic ► 
kraštu nėšidomauti.

Manyti, kad lankydamas Lie
tuvą kieno'nors tai garbę padi- 
dins/'Ariba' ėšOmą' VidAus padėt 
dar labiau sustiprins, —"šiai]* 
gali samprotauti, tik silpnava
liai, iškiužėliai.

Belai ir grudai
Kitaip tarus, tai nepasitikėk 

saVo sveiku protu, ’ nepasifikėt 
savo pajėgomis ir bendrai bijo} 
tis kitų pažiūrų pažinti. '

Dėlko nesamprotauti antraip; 
kad Šioksai atsilankymas ir, sa* 
kyšių, gausus atšilšiiikymas galį 
paveikti ' klrip ’ tik ’ tei&ihmai Ir 
į Lietuvos griven’imą į'nešti vi
sai naujų minčių, naują troški- 
inų lr kartu parausti dabar įsi- 

‘ galėjusią krašte ' stistingušią
riiiMaiką.

•Tsdįi,’ visai- gerai 'tie ’padariys, 
Kas šią progą išnaudos 'ir Lietu
vą aplankys. ,

• Neabejotinai, ;KŪd čia pama
tys 'Haūg‘‘neigiamo, bet bus kAs 
suteiks daug vilčių geresniam 
šio krašto gyvenimui. Betgi ne 
visa kas yra ir smerktina, daug 
kas yra ir-gero--padaryta.’■Rei
kia išmokti' būti bešaliems ir išt' 

/ • . J
mokti tikrais vardais visūš 
daiktus vadinti. . * ’
'<■ ■z.?.’, ž • L

Visiems bus naudinga f
Atvykę iš š/ Amerikos. jaUrii _ 

lietuviai mokovai, 'gydytojai, tėip krašto prijung*imą prie Lietu 
dnįnkai/ inžinieriai ir kiti laisk 
vos i prof esi j os žmonės tikraį 
daug čia įdomaus patirs ir dau^ 
savo profesijai naudihgų žinią 
įgis,. O ypač nesigailės atvykęį 
jaunimas svetimose mokyklose 
mokslus einąs. Ir čia jisai turės 
progos susieiti su savo kolego
mis ir * j vairiais klausimais pa- 
diskusuotį,-pasiginčyti ir minti-

Tšb. mis pasidalinti.

jų atstovai, šiandien sausio 
tą dieną metų 1923, suvaŽiž 
Šilutėje-į visuotinąjį Sefr 
Krašto -gyventojų dauįun 
vardu šu ^ilia pagArba! lenk 
me savo galvas prieš Mažoš 
Lietuvos • Savanorių ‘Karžyįi 
kurie liejo kraują ir žuvo 
musų krašto 'valnybę.‘Taip 3 
sveikiname foėsiorganizuojan 
karei vi ją pasiryžusią * ir tol 
ginti krašto gyventojų valią 

'Tvirtindami lig Šiol pada 
tiis VyriAUsiOjo MažbAios I 
tu vos GČlb^jimo korbltėto ži: 
snius,' Vaduojant ir ‘riAujai tv 

į kant Kraštą,* reikšdami jam 
laiusios padėkos ir pasitikėji 
viso teisingoje pasaulio akivi 
doje iškilmingai skelbiame:

1. Vienbalsiai ’ nutariame ] 
sijūūgti prie Lietuvos Rešpū 
kos ‘ autOriOininės "dalies tė: 
mis, tuoini 'pasilalkydaini pi 
ėayiValdybę 'kitūose rieikaliię 

Įtiesibginlu mokesčių, kultu 
ir tikybos, teisino, žemės u 
ir girių, šocialės apšAugos ir 
šokių kitų vidaus ‘ reikalų, k 
tai atsikalrtot’inai yra ’ parei 
Mažosios Lietuvos Organizac 
ir patvirtinta Lietuvos St. »

^žftibnfiu

‘LietuvąĮ rijo nutarimu iš 1921 'metų 1

Mažoj

Ęas norės mane supras!
—Itetkas

'(GALAS)

kricio 11 dienos.
I 'VyriaušiajAm
Lietuvos Komitetui pavėdž 
padaryti'visa kas reikalinga 
dant šitas prisijungimas 1 

I greičiausiai įvyktų ir 'jtiridij 
santarvės ir kitų valstybių 
tų • pripažintas.

■‘3.‘Mes kreipiamės į‘Lietu 
ReSpūblikos valdžią • prašyd 
išreikštos triūsų krašto va 
vykdymą visais būdais parei 
pirmoj eilėj teikiant militari 
'ir firiAhsihės 'pagalbos.

;4. Vyr. Maž.' Lietuvos Ge 
jimo Koinitetui pavedame tn

ĮDOMUSKLAIPEDOS4 i-’rniT i TK A’wi»B»A T\n | J^vmivetui pavedame tri AT V ADAVlMO D0“ 1 P^u^^me ' laike Nudaryti K

KUMENTAI
*-Ęą’ riutArė Šilutėsšeimas

- z » t

' Klaipėdos Sukilimas, labai' ge
rai suorganizuotas ir įvykdytas^ 
per 1 penkias dienas Klaipędpą 
kraštą, miestą ir uostą perdavė 
į sukilėlių bankas. Bet tiktai > į 
sukilėlių, o ne • į ‘ Lietuvos ran
kas. Dar buvo daug ermyderio, 
kol Santarvė pripažino Klaipė
dą Lietuvai. Įvairios derybos tę- 
'šėsi 1 'iki'Vasario ' 19 -dienos. Tą 
laiikbtaipį ‘Liėtūva ’peTgyVeno 
jaudinančių mbmėhtų. Mat, 
Klaipėdė'je^ŠtbvĄ’c šeši prancū
zų ir' Vikrias ’ kūgių karo laivai. 
laukdUthi1 tiktai tjsAkymo fbom-: 
bardubti1 bfei ♦pdlti1 ir atimti iš 
Sukilėlių ‘'Klilibėdą, o * ‘Klaipėdos 
kareivinėse Sėdėjo užsidarę 
pfahčužų' batalionai.’ Porą kartų 
Santarvės karo laivai buvo jau i 
išrikiuoti juroje 'kovos tvarka. 
Santarvės ypatingoji komisija 
Klaipėdoje vedė derybų nu 
Lietuvos vyriausybės įgalioti
niu Antanu Smetona ir nuolat 
reikalavo išvesti iš krašto su
kilėlius, o po to jau žadėjo iš- 
fepręfsti 'Klaipėdos 'kldulsimą. Lie
tuva ėmėsi išvesti sukilėlius,, 
bet" tėikalaVo,’ kad butų leista į- 
vesti ’ į "kfaštą ’ LietUVOs “K&Hlibr 
menę/nes kitaip sukilėliai ne-' 
klausą... 'SdritUrvč nesutiko/ 
kad butų įifeikta į KfaŠtą Lliėfu- 
vos kariuomenė, ir tokiu budu 
laikinai krašte ir mieste šeimi- 
nirikaVo1 sukilėliai.

Sausio mėn; 19 dieną Klaipė
dos Krašte,: 'Šilutėje įvyko '’Va- ' 
dinamas Šilutės Seimas.

Tai 'buvo 'vyriausiojo Mažo
sios Lietuvos gėlbėjimo Kbmi- 
teto/ jo r skyrių 'ktgtovų' ir svar
besniųjų organizacijų atstovų 
suvažiavimas —r seimas. Šis " Ši
lutės seimas svarstė tiktai ’vie- ; 
ną klausimą apie Klaipėdos r. » * • '

Vos Respublikos. Sdiįnąs praėjo 
labai vieningai, pakilusia, nuo
taika, ir vienbalsiai priėmė ši
tokį pareiškimų • deklaracijų

Mes viso Klaipėdos Krašto 
rinkti Vyriausiojo Gelbėjimo 
Komiteto Mažosios -Lietuvos 
Skyrių Nariai ir Krašto politi
nių ir ekonominių Organizaci-

pėdos Krašto Tarybą is esai 
Į jų vyriausių o'rganizacijų ir į 
pių atstovų.

-Šilutė, 1923 metų sausio 1!
' Po Šilutės Šeinio ir! jo dė 

racijos priėmimo buvo vis 
paruošta Klaipėdos pine Li< 
Vpsv prijungimui — Kraš 
miestas jr uostas buvo suk 
llų rahkose ‘ir šukilirho ru< 
jai bei ‘ vadovai "šiatrie’seime 
stovaudami <ląpgumos’ gyvei 
jų nusistatymą, 'vieningai 
reiškė norą, kad kraštas b 
prijungtas prie Lietuvos, 
čiau dar ištisą mėnesį Santa 
nenorėjo tokį prijungimą pri 
žinti. Pagaliau, vis' tiktai pri 
žino, ir vasario mėn. 19 di 
Klaipėdoje įuplėvėsavo Lietti 
vėliava, tą dieną į Klaipėdą 
žengė ir Lietuvos kariuimeni 
Santarvės1 karo laivai apie
Klaipėdos vandenis. Tst

Pageidauja. plento * G;
•gždai — Palanga

'kfeŠTINGA.

Klaipėdos plentas 4

Sausio 2 
įvykusiame tautininkų Krel 
gos valsčiaus susirinkime, ‘ 
tbrta pfašyti 'vyrihušybę, 1 
Kauno
tų tiesiamas iš Gargždų '*] 
Kretingą į Palangą. Taip - ] 
.pageidavo, kad I pusm. Oi 
mųjų metų žemės ‘mokesčiai 
tų' ieškomi tik riddehį/kada t 
nliikai turi daugiau pajamų 
šavo ūkio ‘gUrdidių.

Kiiltiira No. 12
.Tik ką-gavome iš Lietuvos N 

ją'Kultūros nbiherį.
< t K ‘Tl/RtNtS:

Religijos Ir Tikybos sąvoka — p.
J. Vabala-Gudaitis.

Sovietų naujoji 1938'm.’konstitl 
ja—prųf, $/[. Remeris,

Rudenio vieškelio — Salomėja N< 
15’sdėlalokijos paskaitų *— prot

Leonas.
Šujihys—Peti'as Cvirka.
Kultūros ; kryžkelėse besidairant 

J.' Laužikas.
Baltas takelis — Salomėja Ndri
Pasųuįno pėdsakai Lietuvoje —

Kerriiiis. *
Paryžiąus gatvės ir liaudis — 

Adala!s.
Dajna — ;K. Jąkubėnas.

’Popuriarušis Mokslas.
Apžvalga.

KAINA’45 CENTAI
GALIMA GAUTI

Naujienose
1739 -Se. Hateted-St
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Motinos
Galia

—Vyrai valdo pasaulį, o mo
terys vyrus, — dažnai sakorija. 
Tiesiogine5 ptašrtie tų sakinį Su
prantant išeiria, kad ‘ moteryr 
valdo vskų. Ir taip'be maž ko 
yra. '•Motina“auklėja 'vaikus, 
mergužėle verčia jai pataikant 
bernužėlį. Tai gi'moters ranko - * . .. * ’
se didelė galia gludi. Tai kode 
pasaulis yra toks, koks jis y- 
ra? Kur čia moters motiniško
ji raiika? Kodėl karas, ugnis, 
badas siaučia Kodėl musų tna ■ 
Ža tauta tarp saVęs riejasi ^ Ko
dėl ir‘išeivi joj jos dalis negal 
taikiai sugyventi? Argi butu 
moteris to priežastis? Kas kal
čiausias: vyras ar moteris? Aš 
ilbrėČiau sakyti abudu. Abudu, 
jei moterei neprimesti daugiau 
kaltės. Juk faktas, kad ne vidna 
mergelė priverčia draugus susi
pešti.

—Mieksis, jis mane užgaVo, 
jis įžeidė taane, — suverkšldna 
kokia ištyžele savo artimkm 

• ’drattgni. ‘Tas ‘tinti’ parirudytrvy ■ 
ru, na ir šaukia anų kovon.

RrikalaVome ly^ių teisių, jas 
mums pasiūlė, tai kodėl mes vis 
tokiomis naiviomis būname ? 
Kodėl dėl .menkniekių kreipia!- 
mes į Vyrus reikalaudamos už
tarimo ?

Supraskime kuo mes eskme, 
kokios’musų pareigos/o nbrėi- 

’kės šūkauti lygybės, peš mės jų 
Jsavo darbais ir savo elgesiu’įro

dysime.
. • , . » 4 J J » •

Moteris motina. Kūdikiai1 akr 
lai klauso motinos. Nėšvkrbu 
'kų jiems • pašaliniai sakys, jie 

’ klaus motinų ar t^i tiesa. Ir 
vipnintelis motinos atsakymas 
juos patenkiha. 'Kūdikystėj1 iš 
motinos gaiiti ‘pamokinimai lydi 

; rhusA visų ^amžlų. Tik pažiūrėki
me į; gy Vėhiihų:1 rasime1 fdnati- 
kų, kurie tikrai “žino” dahgų 
dūkstai esant, ’ o ‘ pragarų 1 kur 
tai žemiau. Rasime žmonių, ku^ 
rie tiki, kad kam padaryta ža
la galima esu maldomis atlygin
ti. Ir tokių žmonių yra tik toL 
dėl, kad jie tore j o tokias pkt 
fanatikes motinas, kurios kalė 
jų ‘jdurtose galvėlėse 'jriVaiždub- 
jainus dalykus. .

Gyvenimas' daro'‘įthkų, daug 
, ‘ ką jis mumyse pakeičia, bet-mo

tinos suteiktos mumsrknk’styvo- 
sioų pamokos lydi ’musų žings
nius visada. Taip,-jos labai sun
ku užmiršti, žihbma, jei jbs 
buvo iiiUms teikiamos nuošir
džiai, iš gilaus jų įsitikiriifrio. 
žiiiodamos tai, mes gėlime bū
ti tikros, kad’ ir visų • žmoniją 
mes galime turėti sulig ‘ saVo 
skonio. Tik mes turime žinoti, 
koki žmonės mums patinka. Ar 
tieji/ktirie ginklu Skitiasi shu 
gyveninie! kklių’ ir krhujasi tur
tų per kitų kraujų? Ar tieĮji, 
kurie sugeba pasaulio dėmesį j

1 šaVe patraukti ? Ar, pagaliau, 
tieji, kurie kovoja Už tiesų, mei- 

flę, už visos žmonijos gėteshę 
“buitį? Pakldukkime save ir duo- 

- ‘kime sau atsakymų. Bukime į- 
sitikinusios, kad geresnio Atsa
kymo 'negalime ’sutAsti.

PIETAI ANT LĖKŠTĖS

I KAS MAN PATINKA
Rašo Maria ,fF. Jokubyniene 
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Į Madų Patarimai

M
OTERŲ Skyridūs Metinė1 
je laidoje p-lė L. Nar?
nidritaitė, teikeisi tarti' at

virų ir nuoširdų žodį, visoms
šio skyriaus skdltjrtojbthsi
kviesdama j as; hors1 tempki1 'pa
reikšti' šaVo!ririhtis ripie' tfelpdiir 
čius strafp^itls;3 tiio'ritltkikidPi 
M. Skyriais1’bėhdrkddVbčms riui 
si vokime, kits ddtlgiau «pdgfeiį- 
dau j atttta,! įVėrtinarila ’ar'kiir riuį- 
klysta, ’kdd Ateity, 'TdgėidaUjdf 
mas ridutisi ‘p&pild^i/aiba’riėįbf 
buldilbių 'IŠVbiiįti. ‘ Gėto&mėįjĮ 
bendršldarijė '■ taipgi1 i^dėštė ;i>lžiį- 
čiai Ir ’ -ritid'sbfcliai,1 kokiose 
stovoše šio hkyridus1 beridfkddrr 
bėms ’pririkiiia-tašyti; ddlintiš 
tuo su ^kitdis l‘kfts1 fbftis ‘‘atfddp 
dora, gražu,1 pdvyždiiiga 
ga ir lietuVi^ka, kdtp!įkdPtdisri| 
nuo valgio irMiiltto ;pilkio‘bu*- 
traukta Valandėlė, ' padėkoj&mį 
rašto pagaminimui, ‘kdd^tič 
kam nors pagelbėjus; padarius 
malonumų; kad per jį kultūrė
ti ir savo šeimas kultūrinti, i

' Brangioji' panele Narmantai? 
te! Tamstos straipsnis labai 
brangus, ne tik dėl to," k&d 
Tamsta pasakiai šventų teisybę 
vardan visų bendradarbių —- 
bet ypač dėl to, kad sunkiai 
diibddma pėr ištisus nietus; ‘ap
dovanodama Vertingais patari
mais tukstdhčius skaitančiųjų 
— pabaigoje mbtų, pati turėjai 
ligi tiek nusižeminti, kad'pa
klausti: — ’Kaip, ar patiko 
straipsniai? Parašykit . . . Ti
kėk panele, man ašaros rieda 
pbr vėidų, Šiūos žddžiūs rašaPt;^, 
Aš tikrai ' atjaučiu Tamstų ir 
nuoširdžiai gerbiu. Visokiemš 
artistams, "Biirie 'dešimtimis 
tūkstančių atlyginimo gauna, 
šuritmęi&ma1 įhk&tanČiai laiškų 
&ž ’ "kkHPis ' bėVfeHį j ų, ekrane 
pasirodymų; ‘ ’bfet' žmogus, kuri^ 
šMVe 1’pMdiikPja Vvisuomenei y- 
dažfiki “hemtomas. O gal ’ tilf 
tar£ musų’ -lietuvių ?’ Bet“ tikėki
mės, kad ateiS'kada“nors‘-ta'’diei‘ 
na, kuomet Irimiušų riiėtu'Viak 
pasiskaitę ndddingils ‘ ktVPipšj- 
nius, noriai paraks rijftVo’'ridoj- 
monę Moterą Skyriui riri pripili 
dys pasitenkinimo Jjtomuj, 
Tariifetos ir ’kitų1 nuoširdžių’JHČh • 
d'radkrbių Širdis ...

Dėl moters tei'šių
- šios dienos M.''Škyririjc,1 tel
pa, rašytojos G.‘ 'Pbtkb'ViČpitėsi 
kalba, pasakytai i^etūVpsbmbtef 
rų j ubiliejitrimfie :’'etiVažmVime!. 
Kai daskaičiriu1' tų1’ kalbos tek^tiį) 
vietų kur yrą pasakyta: — Fraj- 
šr.iu rinkti mane pirmininke . . . 
— tai1 taip nuoširdžiai juokiauj- 
si, kad' rodos bučiau1 b(iVusi’kuj- 
tferiUma. , I

Taip, paviršutiniai į tai žiū
rint atrodo' tikrai jtiokiriga/ bfet 
esmėje, tie keli ištarti žodžiap 
ir ta lietuVaitė, ašrtieriyj ' rašyt- 
tojbs G. Petkevičaitės, savo su
manumu ir orientacija, išgelbė
jo visos’ LiethVos ‘rtibterų vdtdų 
nuo situacijos, kuri butų gimu- 
fei, tų kelių svetimtaučių viešnių 
akyvaizdoje — kai butų’buvęs 
pasiūlytas’ į pirmiriinkus Vyras, 
nbts1 ir' kutilgas,’bėt vis'tik vyr‘ 
*ras. Tuo, britų buvusi. paheigta 
Liktu Vos ifibtetų iiliciaityVa, ša-- 
vygąrba ir 'savarankiškumas;! 
hrik ačių gerb. G. Petkevičaitei, 
kuriai tuo momentu buvo ne
svarbu kas kų manys ar sakyų 
-— Lietuvos moterų yardas, pa
siliko pačioje aukštumoje. O pa- 
Siryžimas, kovoti: už srivo ■ tei
kės, buvo įskiepytas kiekvienos 
tame Suvažiavime buvusios de-

[‘diėn lifetuVės* mb'terys nėra min
ties ir savystovumo vergės,, Aėi 
saivieins/ hei šVetimiėrhs. '

Tad ‘nėatsilikiin!
/Pferškriičitis minėtų5 kalbų, pa- 

ri jutam pilna Energijos ir ūpo. 
’TkrytUm’tataie^kas stumte sfu- 
fafie’ir'-š&kė:

—^Sik, c sėšk1 Ir ■ riŠyk! Paša- 
W *kas tau : piit'idka, ir para- 

tų'p^da^ytti. ..
f Šiuotfnkaš riblriu'-ir'prašau ivi. 

ŠKyritttis 'Ėt^dfebiįlų, * įVesti - ko- 
'lūtarių 1 po ^t^klidu: /Kas Mrin 
įPititika, kfetd Mio škytirius skai- 
tytojos 'butų tikrbs,’,jdg' jos tĮu- 
ri'Viėtfelę,1 ■khriėje^gali išreikštį 
didšj jbtas ‘ ’gėririuriaP lioj e ar ki- 
tdjč^lfltidojė ./‘patiko ir kodėl, 
įtaigios ^ėŠČs, ‘Amerikos lietu- 
y&ktėš! /Nklojėki m kol vyrai pa- | 
kiltis' ViriŠkų iniciatyvų, 
'darby’kritikoje. Pašalinkim sau 
ijš kelio pavydų, nedbolnumų, 
nerangumų ir’ kitus, "musų nUo- 
širduriirii kenkiančius pojūčius 
ir parodykim, kad moterys mo
ka ne 'tik sumanyti ir ‘dalyba 
'pradėti, bet jos taipgi sugeba 
tų darbų atlikti nuosekliai; jį 
recenzuoti 'ir įvertinti.

musų

Chicagos 208-tos 
SL A Moterą kuopos 
veikla

Ši graži grupė moterų šiomis 
dienomis'sparčiai ‘dirba Ir ren
giasi prie savo metinių šokių, 
kurie įvyks vasario 12 d., Au
ditorium ' viešbutyje, vidur- 
piiėstyje. * ‘i

’šibs1 kuopos surengti šokiai 
visuomet! pasižymi srivo' gražia 
publika, ^dbmtinttu' 'ir ’ lidksipu- 
riiu. Kattp '/ir ! praeityje, dalis 
pclrio bds‘Skiriama ^lli'bdarinr 
giėriis reta&lšfohs.

KOmisijOs ’ p'irhi.' ‘p. ‘ Faustina 
Tulys ir visas šokių komitetas 
nuoširdžiai kviečia visus.
^iP^^Žia/’S'iŠO v.v vakare-. Bilier 

—V. AJB.

l^šiUftinarit

Pasistengkime tada auklėta 
savo vaikus tokioj pasirinktoj 
dvasioj. Teikime jiems visa, kris 
mums rodysis kilnu, o gyveni
mu neturėsime skųstis/ nes jis 
‘bris toks, kokiu jį įbes busime legatės širdin. Koks medis, tokį 
pririibšušios. ir vaisių veda. Todėl, ačių tam 

rPr. Eapiehė kas į Vyko: prieš 30 metų, šiam

?Žibm6s 'kpriike1 kambariai y- 
ra rinktinė "pJroblėhia" šeiinin'in- 
kei., ''Kur i^a^leti apšvarinti 
^kaifib&riiis4 ’baVk^ari ui ?

5 Kjddfcl ^fiė'praclėtf su sielio- 
:ndis? ’'NaiTjds^ siekinis popieriš 
’kainubš' įfk' keiktų centų, o pa- 
'ti 'Šeimiriinkė' ar kad ir šeimi-

’. z / i.

ninkas leri^Vai gali jį lipdyti.
“Kokių' popierų rinkti?, švie

sų, ' ■ilsinttnlį, tokioj SphlVoj, 
ktirių 'geriatišiai mėgstat. Tik 
reikia atsiminti, kad tamsus 

'kdliibaVys turi būti dekortio- 
tas šviesiom “šiltom” Spalvęlin, 

lkdipl tai gbltonų’m,‘ iTausvom; o 
jei saules gerai apšviestas, !tai 
gali -^pakeisti “vėščšhes” špal- 
Vds,*"kaipbihėIyhOs, ‘žalios.

Naujus pdpierius' išljpdžius, 
paimkit iiiVėiitbrių ‘tkkkndų. 
Ar yra, jie apškaJdyti veiklių 
vaikučių. ’Ar kiek hušidėvdję, 
susitepę? ' Nusipirkite uždtm- 
igalus ¥Šlip cOvėts”1 toj ’spMvoj, 
kuri dažnidusiai 'randasi ndu;- 
jose j (popieriuose.

' t)"apie langines,—jeigu Įdū
ko išvaizda per langų yra hia? 
lonį, tai nevartokit per šiltus, 
mėnesius “lacė” (langines), 
vien tik draperies aprodys lan
gus. Čia irgi paimkit spaivų 
nuo popierių.

Kdihbarys bus švarus, Vilios 
jautis, išreiškiantis jušiį fgėrų 
skonį- \ J/ *

[ACME-NAUJIENŲ Foto]
Štaii Skanius ''pietai 'ant lėkštės . . . Kėpta aviena, daržovės

Virti ’mrikąrdiiai Šu Šuriu. AVieria dtbar hbbrarigi. Jų ga
lit 'pakėpti po pečium. Vietoj, kad Valgius sudėti ant stalo, 

":galit; viskų s'tidčti ’aJh't’i^kŠtėš /dėr kiekvieno ‘asmens atskirai. 
irPas* bris Pkdnbmi^kiau' -'iri Jgr/ižiau.
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| Lietuvos Praeities |
1 Moterų Siluetai
7IIIII llllllllll IIIIHIII t II llllipilllll 11111111111111111111111111111111111"

' 1 r-' •

.'» U ... f « ’ .

Ona Vytautienė
Visai priešingai, neg 

te, Ona Vytautienė, didžioji 
Lietuvos istorijos moteris, žvel
gia į mus iš amžių gilumos, 
kaip gyvas ir pažįstamas žmo
gus. Prof. Ig. Jonynas jos gy
venimo praeitį iš numirusių pri
kėlęs ir apvalęs nuo susidariu- 
šių per amžius apie jos' asmenį 
klaidų,-padovanojo mums gyvų 
Ir tikrų galingos iV imponuo
jančios liėtuvės' moteries vaiz
dų. v <l

'Ona Vytaūtibnė, Dzūkijos 
įninku ‘ lict'ūvaitė, pagoniškos, 
atitrukusios nuo višo pasaulio 
XIV a/Lietuvos duktė, stačiai 
stėbina savo išsilavinimu. Ko
kios ‘nuostabios tosios mote"’ 
ries 'butą! Ji krikščionė, mOka 
kėletų kalbų, domisi knygomis, 
žino jų vOrtę ir brangina jas, 
mėgsta mužikų/Būdrima švie
saus proto, gilios dvasios, pa- 
šižymėdania įvairiais dideliais 
•gabumais, ji bendrauja Su žy/ 
miausiaią savo laikų žmonė
mis. Savo kulturiniu lygiu ji 
gali užimti vienų iš pirmųjų 
vietų, ne tik anų laikų Lietu
vos, bė/ ir Europos^kultūros 
istorijoje. ; ' •

Tįkra lietuvaitė, ji visai ne 
rusė, kaip tai plačiai buvo 
skelbiama net lietusių literatu^ 
roję, Ona yra Vytauto draugo 

!ir1 bendrri’darb'io : kun. Suder 
manto sešuo, — ji ištikimą, 
savo genij ala us “ vyro draugė ir 
bendradarbė. Ji puikiai orien
tuojasi. politikos 1 ir valstybes 
reikaluose. Ji trokšta valdžios 
ir garbes, bet ir moka \ tuo 
naudotis. Laikininkai: rusui, 
lenkai, kryžiuočių politikai 
skaitosi su ja gak ‘nemažiau*

Biru-

galingiausias • Lietuvos valdo
vas. 1418 m. miršta kunigaikš
tienė Ona. Betgi'Vytautui atei
na lyg ramesnis laikotarpis. Ir 
tame laikotarpy jo kova dėl 
paskutinio siekimo nustoja vi
daus intensyvumo. Jai mirus, 
Vytautas desperatiškai siekia 
tikslo ir kuo ne galingiausio 
Valdovo žvaigždė pradeda ges
ti.'Laimė jį apleidžia, siekimai 
nebevykkth, savarankiškosios 
Lietuvos karaliaus vainiko jis 
jau nebesulaukia.’

• • '

Kunigaikštienės Onos asme
ny lyg kondensuojami charak- 
teringesni Lietuvos moterų 
bruožai. Motina, bet ne vien 
motina — pirmoje eilėje išti
kima vyro bendradarbė, kuriai 
ankšta kfeturiose narnų sieno
se, kuri nesitenkina šeimos 'ir 
u'lčib ^Bklilais.’ Jos:J interesai 
platesni, ji visuomenininke 1ir 
politike. ’ Ji garbės troško, bet 
nesvyruodama pasiaukojo, ei
na per gyvenimų,‘neaplenkda
ma klinčių, tik jas drųsiai nu
galėdama. Tai nėra tipas mo
ters, kuri tyliai kenčia ir, neiš
eidama į platesnį visuomenės 
gyvenimų, tenkinasi Siauros 
labdarybės'ratu, vien saVo 'šei
mos židiniu; tai nėra motinos 
tipas, bet tikrai despotiškos, 
ekspansyvios, plataus masto 
kartu s ir simpatiškos herojės 
pavyzdys.

, \ . —-V. BijantIdėiie.
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i KINO TEATRAS I
^MOVIES)

1 Adele ,
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- 
vVėda į ;

Riešuty rii*£tūkūi 
% i puridik o sviešto 
11 ‘pudarikas' etikas 
l!tkl&uShhfis. ,
2 i puddūku ’ ritatų

5 L, ’J... I a . a A *■ »

1 i jluddriktts l*pifeno
1 'šriifkŠtŪkas vV^riili1jos Hė«kifci- 
jos ,

1 IŠtrihk ^gėrai ■ čūkfų ŠViės-
tu. ’ Pi’įdČkit išplaktų* fclariŠinį ir 
gerai išmaišyk. Perleisk per 
sietų miltus, sumaišius su bak - 

’ing pat&leriu. Pridėki- pWe‘‘miŠi- ■ 
’riio1 kiltus1 T>o- trėprifcį pRmrirniiit 
šu pieriu. Truputį miltų • ir - tru
putį pieno, tarpais1 maišyk. Į- 
pilk •VanilijOs esencijos, 'Išmai
šyk. Išklok /blėtį 'fcu “ėridkie 
sheėt” -popierių. SbįJrlk ‘mišinį 
ir kbpkit 'pečiuje vienų valan
dų. Ataušink ir supiauštyk į
3 colių ilgio ir % colio : įločio 
šmotukus. Aptepk žemiau pa- 

’dLotu mišiniu ir apibarstyk iš 
Visų prišių smulkiai Nukapotais 
riešutais.

Č

PARYŽIETE
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‘i4. -r*,. Ji
Praeitų antradienį, ' Electric'

Klitibe, Vidėrm’ieštyje, p-0 
VVoltO'n, priedų tfria'dų! stiiyst<£ 
iš Kaizeris Bazaar žurrialo'rer 
dakcijos, davė 1 paskaitų rapi<^; 
naujausias (atcessories) ' aprė^
da'lųir batų iitadas ateinančiai 
vasarai ir pavasariui.

Svarbiausioji idėja pabkai-' 
toj buvo parodyti susirinku* 
Šioms ' moterims, kaip galima 
madniai atrodyti nešiojant • tų 
pačių suknelę kasdien,’ tik: pa
įvairinant su elegantiškais 
priedais. 3

•Kad gėriau parodyti savo 
patarimus p-lė Wdlton' atsive
žė modelį, dVi s'ukrieles: viėnų 
tamsiai mėlynų popietinę vil
nonę suknėlę, afitrų vakarih^ 
suknelę iš juodo crepe šilko, 
ir 6 dėžes įvairiausių ir gra-: 
žiausių priedų (accėšsoriės) ir 
šusirinkusiom bežiūrint paro
dė, kaip galima momentaliai 
pakeisti visų, kostiumo išvaiz-’ 
dų su priedais/Pavyzdžiui: ’

Modelis pirmiausia » 'pasirodė 
su viršminėta mėlyna vilnohe 
suknele, kuri pasiūta tiesiom 
linijom, su trumpom rankoj- 
vėni ir aukštu kaklu, pirštinės, 
batukai ir ridikiulis buvo tam- 

f

šiai mėlynos odos Su raudo
nais pagražinimais ant piršti
nių ir batukų. Skrybėlė būvo 
šiaudinė (sailor) su' raudonu 
kraštu.-Rankžiedis ir sagutė 
prie kaklo buvo paauksuoto 
metalo. t

Pirma pei'nttii  litis fekrybelė 
(salad bowl) tamsiai mėlyno 
fė'lt, ‘diržus ir' pirštinės ‘Tjokiai 
žalios, batai ridikiulio tamsiai 
mėlynos odos — tas pats I pa
auksuotas rankžiedis ir sagu-

šių savaitę geresni kino ku
riniai rodomi viduriniesčio tc-

.» i . ' ;
atfuose yra sekami: ;

I 

"HOYS OF tHE STKEET" '
*N * ' •'

' Labai realus 'draniafiiiis Vaij- 
zdas su jaunamečiais artisf- 
tais, Jackie' Cooipėr ir Maurinė 
O’Connar. Pasakos' f orių suda
ro • skurdus didmiesčio bied- 
huOmcnės gyvenimas, ir dar 
skurdesnė jų, gatvėj augančių 
vaikų -ateitis. NOrs pasaka nėį- 
turi daug šviesių momentų, taj- 
čiau' turi daug teisybės ir gerų 
moralę pusę. Minėti vaidinto^ 
jai, taip pat ir visas sųstalaį; 
vaidina labai jautriai, įtikinan
čiai. Kūrinys' tihka.' Visai šeimy^- 
'iiai, Matykit. Rodoma' GarričĖ 
teatre.

1 *

^tHE BUCCANEĖR^
' ' .. /

' 'Įspūdingas spektaklis, š(i
I?rederic Mareli, Akirii 'Tririiit- 
roff rir specialiai ' šiam vėika^ 
lui' impprtuOta' iš Europos jauTr 
na artistė Pranciška Gali,'fcuk

Ji pasižyihi savo herojizmu- 
Ne'kas, kitas, tik ji, Vytautų 
Žmona, ‘ gelbėjo Savo vyrų liš 
Jogailos kalėjime/! Pati pasili
ko kalėjime su tarnaite, pasi- 
inidaihia visas pasekines,, ku
rios gręšė už Vytauto pabėgi
mų. Yra žinių, kad kunigaikš
tienė skaudžiai nukentėjo už 
tai, bet visai jų nužudyti, ma
tyt, nedrįso: tur būt ji. buvo 
perdaug žymus ir . įtakingas 
asmuo tuomet- Lietuvoje. j

Vėliau/ kai; Vytautas . pasiė,- 
kė valdžios ir galybės, visi sų 
ja labai skaitėsi. Jos žodžiu 
pasitikėta,, jos pirtarimų ir pa*1 
lankiimo -ieškota. Ona su leh-z 
-kųis nesugyvęno. Atrodo
tai, kad ji su Vytautu norėjo ri labai-gerai užsirėkomfehduoį- 
•Lieluvų atpalaidoti nuo ryšių ja.
su Lenkija. Jai gyvai būnant,, -šis kūrinys yra paremtas S.
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SVEIKATA
KAIP REIKIA KŪDIKIUS .

MAITINTI ■

Antra. Skrybėle ta pati (sa- 
lad bowl)‘ f eit, bet diržas ir ba
itai raudoni‘ rudos (russet) o- 
dos, batukai be pirštų, piršti
nės ir ridikiulis tamsiai mėly
ni, ta pati sagutė ir rankžiedis.

Trečia ~ skrybėlė tamsiai 
mėlyno šiaudo su dryžuo’toipis 
juostelėmis (holu) styliuje, šil
kinis diržas/ tos -pačios juoStė-

tai,’ridikiulis,.' pirštinės tamsiai 
'mėlynos odos, sagutė ir raiik- 
žiedis trijų spalvų akmeninių 
įstatyti' paauks'udtam metale.,

*

Ketvirta—skrybėlė' labai gra
ži (sailor), ružavo šiaudo, ap
sukta su tamsiai mėlynu tū
liu (veil), ridikiulis tamsiai 
mėlynos odos su sagute, ruža- 
vu akmenuku, prie kaklo, pri
taikinta sdgutė tų ‘pačių • ruža- 
vų blizgučių, sukombinuotų^SU 
rhimestones, diržfes tamsiai 
mėlynos ir.ružėvos odOsJ fyirš- 
tinėš 1 tamsiai mėlyhos Sufriii- 
žavais pakraščiais, bė'tfe’HM 
(pumps) tamsiai mėlynos o- 
dos. t !

Kitų Savaitę 'parašysiu, kaip 
p-lė WoltOn paįvairino jiiod^ 
vakariiię sukhelę su« prit?daisį 
taip/kad iš vienos pasidarė’5 
skirtidgi «kostiumai.

iningol pirato1 Lafitte ir jo ban
dos dkrbų. Fasaka nepapraš- 
tai geilai4 dramatizuota, eigos 
tempas t greitas, gyvfts, ’ jvairUs 
ir tikrai įdoiftfus. SČbftisku 1 ir

domus. TYedėric MOreh, kaipo 
Lafitte, labai geras, bet Akirh 
Tųmiroff Muoda ‘įain stiprios 
kompeticijOs., Bbje, !.TaMirbft 
yra Rusijos 4 teatro, hiokykloš 
produktas. Ncabejoju^kad^šis 
spėktaklis’ patb'ukins Višus.

Rodoma vidurmiestyje.

paįvai-
■neturi-būti Viehodas.

Rašo ‘ Dr. A. ’ Šliupaitė , 
-. ;-4.......

‘ (Tęsinys)
•Tik tas vaikis kuris yra ge

rai-pavalgęs bus* patenkintas ir 
gerai miegos, naktį. Kuom bus 
ilgešni protarpiai Ūrp Valgymų, 
(!uom 'Vaikas l,bus Alkhiftesnis ir 
godžiau pavalgys,ir bus sotus. 
Patiekiant valgį vaikui, nerei
kia iš syk duoti daUg. Tokiu 
budu 'vaikas rasis drir tlkanąs 
'ir bus priverstas ;prašyti dau
giau. Dėlei -saldumyrių — sal
dainių — tų galima sutvarkyti 
duodant saldainių tik tiek prie 
vrilgio, o ne daugiau — sykį į 
dienų. Jei^ prašys daugiau, gali
ma Pasiūlyti pieno,' duonos su 
sviestui Valgis turi būti 
rintas,
Vflgis neturi būti paduotas ' 
karštai.’ Geriausia sodinti vaikų 
kuogreičlstrisiai prie stalo/su 
šeimyna ir, kad : turėtų savo 
paskirtų 'Vietų. 'Trikiu** budu iš- 
^mokfeta "nė 'tik 'apriejimo prie 
strilo, 'bet1 kaip 'fėikia save val
gydinti. Ndrmaliai vaikas pats 
pradeda naudoti šaukštelį 6-am 

‘ri'f'T-fem 'mėnesyje.
‘ čia hera fiėi kalbos, kad ku- 

’dikiams ir vaikams netik Ne
sveika gerti alkoholio gerintas, 
bfet taažųjų raginimas alkoholio 
gkli 'da^feti į riėpagirtinų paprih 
tį ^gėrimo *»alkohblio jo vėles
niam bmžiukfe’u pasekmėmis ku
rios !>visibms< Žinomos.

’Taigi, baigiant šį1 Idausimą^a- 
piėKkudikiųį>ir vaikų ’rinaitinimų1 

j ei motina stengtis supranti 
pagrindų rtiaifenimo,ko mas
tas'susideda,/nebus * sunku ga
minti maistų tinkamai kūdikiui 
ar vaikui. Motina, paprastai, Su
gebės .gaminti' maištų, jei jį 
bus nusistųčibsi maitifet tik' trio* 
kris ngefa, šidežu, mtistinga ir 
haudiriga kūno sveikatai. Rei
kia prisilaikyti prie paprastų, 
naturtifių valgių kaip' pienas4 ir 
piėliob'produktai, mėsa, keperiys, 
anksta, ^kianšfnių,Ąšviežių d<r- 
ŽoVių,'įkišiu* Hr^ ĮVafirių Yušių ja
vų? Kridmenuribostų,*valkui rei* ' 
kalinga paįvairinti maistų.

(GALAS).

■■

k G. Sz. - •»<•' ‘-.'f ?4 . - / •'•u.Jj ,:M , > S && •>, ;1‘:»H . , ; fc _ .J-...; ,. *. - ,



Sunkiai serga 
Albina Trilikaitė

A, Trilikaitė
NORTHSIDE — Sausio 21 d., 

susirgo, sausio 28 d., į Franklin 
Boulevard ligoninę buvo išvežta 
p-lė Albina Trilikaitė. Ligon: 
randasi po priežiūra Dr. C. R. 
Chouinard, kuris pareiškė, kad 
išsivystė smegenų uždegimas ir 
yra mažai vilties, kad ligonė pa
sveiks.

Labai nemalonu išgirdus to
kią žinią. Albina dar visai jau
nutė, kaip ta rožė, tik ką pra
žydus ir pradėjusi suprasti kis 
gera, o kas bloga gyvenime, 
štai, ji jau su giltine kovoja.

Albina yra labai talentinga 
dainininkė, priklausanti prie 
“Pirmyn** choro. Ji d: žnai dai
nuoja choro parengimuose kai
po solistė. Prieš ligą ji ruošėsi 
dainuoti vedamąją rolę komiš
koje operoj u ‘Gražioji Galatea”, 
kurią choras rutšiasi pastatyti 
Roselande vasario 27 d., kartu 
su Scenos Mylėtojų Ritelių.

Savo mėgiamai Albinai, kuri 
chorui daug dirbo, nariai pa-

NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis,-vas. 3, 1938

siuntė bukietą gėlių, bet gailisi, 
kad negali jos aplankyti. Jokie 
lankytojai, išskyrus tėvus, nėra 
įleidžiami. Pp. Trilikai gyvena 
ties 3335 West PotOTnac Avė.

V.' Faiza

Padėka
Detroitiečiams

MELROSE PARK — Noriu 
tarti nuoširdų padėkos žodį de- 
trctieču.ms lietuviams, kurie 
mane gražiai priėmė, ir pavai
šino, ypatingai iJSS 116 kuopos 
bankiete, kur gavau progą, pa
bandyti tikrai gerų lietuviėkų 
dešrų;

Jei sąlygos leis, tai vyksiu 
Detroitan dar įkartą, get ne vie
na. Pasiimsiu ir daugiau mel- 
roseparkiečių, jeigu vėl pasitai
kytų toks gražus parengimas, 
kaip tas, kuris įvyko sausio 22 
d.' '

Dėkoju visiems draugams, 
kurie mane pavažinėjo po mies
tą ir parodė gražias vietrs Ka
nadoje. Ypatingai tariu ačių p. 
Dirmaitienei už gerą nakvynę, 
už gerus pietus ir geras vaišes. 
Iki pasimatymo, ' ./

Stefanija Waitkus, 
129 N. 15th Avė., , 
Melrose Park, III.

Gražus Pabaigtuvių 
Vakarėlis

TOWN OF LAKE — Pereitą' 
sekmadienį, sausio 30 d., šioje 
kolonijoje įvyko mokslo pabai
gimo vakarėlis,_ kuriame susi
rinko beveik visi žymesni 'vietos 
gyventojai ir būriai iš kitų ko
lonijų.

Vakarėlį rengė pp. Charles ir 
Josephine Kriščiūnai, 4501 So. 
Ash.and Avenue, kurių jauna, 
17 metų duktė Christine baigė, 
su pasižymėjimu, 4 metų moks
lus Lindblom High mokykloje. 
Ji ruošiasi tęsti mokslus ir lan
kys kolegiją, bet neįstos iki ru
dens, kadangi rengiasi kartu su 
“Pirmyn” choro važiuoti į Lie
tuvą šią vasarą ir praleisti ten 
kelis mėnesius laiko.

\______ ___ ,____

SUSIRINKIMAI
Illinois Lietuvių Pašelpcs Kliubas laikys mėnesinį sus’rink.mą 

penktadienį, vasario 4 d., Liet. Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St., 7:30 vii. vakare. K kubiečiai’kviečiami daly
vauti. —A. Kaulakis, rašt. :

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys mėnesinį 
susirinkimą penktadienį, vasario 4 d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Nariai malonė
kite laiku pribūti, yra daug svarbių reikalų, kuriuos būti
nai turime aptarti ir tie, kurie esate padavę ap’ikacijas 
metiniame baliuje i^rgi mi lonėkite pribūti. —*S. Kunevičia.

SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks penktadi/mį, va
sario 4 dieną, 7:30 vai. vakaro, J. Petrausko svetainėje, 
1750 S. Union avė. Visi nariai atsilankykite, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. —Valdyba.

Morning Star Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą vrsario 3 d. 
8 vai. vak. Armitage Hali,* 3830 Armitage avė. Malonėkite 
atsilankyti į šį susirinkimą. Bus išduotas raportas metinio 
knygų patikrinimo, renkami d: rbininkai baliui ir daug 
svarbių dalykų. —Rašt. M. Chepul.

KAS PENKTADIENI YRA LAIMĖS DIENA

IAMP WASH V

UŽ 10 SVARŲ 
4c už kas svjirą virš to

AIR-FRĖED DAMP 
WASH

... ■ ..  ... .......i..... ..i-— .........M- -------- -------------- ------------

Grąžinama Drėgni—Ne šlapi 
Ne Supėinioti, Tinka 

Prasyti.

i lACALuJ-NAUJlUiNŲ Aliuj

' “Aš ‘RUNYSIU’ IR LAIMĖSIU!”—Dabartinis Cook 
Apskričio teisėjas Edinund K. Jarecki, kurį demokratų 
mašina Chicagoje atsisakė remti bal. mėn. nominacijose. 
Jo vieton parinko dabartinį Circuit teisėją Jolifi Prystal- 
sk. Jarecki pareiškė, kad kandidatuotu nepriklausomai 
—ir “laimės”. ' ?. -■

Tarp svečių, kurie atsilankė 
vakarėliu buvo pp. Blauzdžiai, 
Burokai, Chesnai, Geležinis, Ka
minskai, Kančauskai, Macke- 
Mačiukas, Matkevičiai, Miller iš 
Brigton Paika, Nemunai, Nar
butai, Ošauskas, Stakauskai, 
Slankai, Steponavičiai, “Rakaus
kai, Antanas ir Paul Vilkai ir 
Mrs. Zolp.

Sveikindami Christiną, Pir
myn Choro dainininkai sudaina
vo kalias dainas, o Andrejevo 
šokėjų grupė atliko kelis šokių d š
numerius. Svečiu pasakė po kė- 
lis žodžius, linkėdami Christinai 
pasisekimo ir laimes. Programą 
gražiai vedė toastmesteris Jo
nas Yuška.

Viso, vakarėlyje buvo apie 
150 žmonių. Jie sunešė jaunai 
abiturientei daugybę gn žiu do
vanų.

Pp. Kriščiūnai apart Christi- 
rios, turi ir kitą jaunesnę duk
terį, Alenutę. Vedę 22 metus 
laiko, tad netrukus švęs ir s’ida- 
brines sukaktuves. Kaip ir dau
gelis Amerikos lietuvių, pp. 
Kriščiūnai atvyko Amerikon ne
žinodami kalbos, svetimi žmo
nės nežinome m Įcrašte. Vargda
mi ir sunkiai dirbdami prasimu
šė į viršų ir dabar gražiai ir 
laimingai gyvena.

'Senas Petras

įpėdinės
7 */2 sva-

per ii 
surišti

Houghtaliiig’ai ■ 
Susilaukė Dukters

WESTČHESTER — Lietu- 
viams gerai žinomi Col. J. V. h 
Mrs. Houghtaliiig’ai' keletą die 
nų atgal susilaukė 
Garnys jiems atnęšė 
rų dukrelę.

Pp. Houghtaling’ai 
laikus buvo glaudžiai
lietuvių gyvenimu, Keletą me 
tų Įtiko Col. Houghtaling'ai ar 
timai bendradarbiavo su “Nau 
jienų” bendrove, vėliau paliki 
Pasaulinės Parodos Ateivii 
Skyriaus viršininku, galiau ren 
gė ateivių liaudies* meno paren 
g'mus stambioms Chicr gos vi 
suomeninėms organi 
Yra Pirmyn Choro 
Fondo Pirmyn Choro 
Lietuvon narys ir kitų 
kų grupių rėmėjas.

P-a Houghtaling su 
me jau grįžo iš ligonines. Ak 
jaučiasi gerai; motina,Jfbai lai 
minga, o tėvas — didžiuojasi.

rėmėj

lietuvis

MARŠKINIAI 
su ryšuliu

IRCHERI

BAIGIMAS

LAUNDRY^
___  V—

VISI TELEFONAI — LAFAYETTĖ 9211

Pabaigė 
Mokyklą

T0WN OF LAKE — Pp. Ne- 
/ muitai, 4511 S^uth Woiotli St., 

1 rengia vakarėlį savo gabiai duk
relei Onutei, šį sekmadienį, va
sario 5 d., aukščiau paduotu a-, 
dresu. . '

P-lė Ona Nemunai te baigė 
keturių metų kursą Lindblom 
High mokykloje. Kokį kursą 
be igė, tai neteko patirti, bet 
kad ji yra gabi, tai galima drą
siai sakyti. Ji' yra Pirm<-n "bo
ro narė ir gražiai dainuoja.

J. R.

A. V. Kasiulius 
Aplankė Garnys 

j BRIGHTON PARK — Be
braidydamas po Chicagos did
miestį, garnys užsuko ir į 
Brighton Parką, pas pp. A. V. 
Kasiulius, 395U South Talman 
'Avenu£ Jis paliko pp. Kasiu
liams gražią , dukrelę, už kurią 
jie yra labai dėkingi (garniui.

' A. V. Kasiulius užlaiko auto
mobilių agentūrą, ties 3969 Ar
cher Avenue, kur parduoda Ply- 
mouth ir DeSoto automobilius.

, . Senas Petras

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Demitrois Triko’as (Indian 
Harbor, Įnd.), 31, su Anna P^ 
nušis, 25

Stanley Knaber, 28, su Anit
Mesewicz, 28 s

Gavo
Perskiras
Martha Stapel nuo Rudolph Sta 
pel

Reikalauja
Perskirų

Ąpolcnia Girdvainis nii< 
Frank Girdvainis

Sophia Wilkiel nuo Stanle;
Wilkiel s

Šįvakar SLA 139 
kuopos 
susirinkimas

ROSELAND. — Susivieniji 
mo Lietuvių Amerikoj 139 kp 
mėnesinis susirinkimas bus lai 
komas ketvirtadienį, vasario < 
d., 'Palmer Parko svetainėje 
7:30 Vakare.

Visi kuopos nariai prašom 
dalyvauti susirinkime ir užsi 
mokėti mėnesines mokestis je 
jos užvilktos. Susirinkime bu; 
svarstoma daug svarbių daly 
kų kaip kuopos, taip patiei 
SLA. —-“Valdiy ba.

Rusų Dienraštis
Rengia Koncertą *

i ,
' • X

Chicagos rusų dienraštis
“Rassviet”' šį sekmadienį, va

sario 6 d., rengia įdomų kon
certą Narodnyj Zal salėje, 917 
North Wood Street. Programas! 
susidės iš muzikalus dalies ir 
vodevilio numerių. Bilietai 55 
$$tai, asmeniui, 45 centai iš 
anksto. (Sp)

EXTRA 
SPECIAL

SPECIALUS
Pasiūlymas!

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS 
Servizas 
Vienam 
Žmogui

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
straight bourhon 
90 proof degtinė 

15c stiklelis 
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit

OLD 79 BR/ND 
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visjKTS 

Tavernuose
Tik 15c stiklelis

INTĘR-NATIONAL 
;Wine & Liųuor Co. 

FRANK VIZGARD, Sav.
■ 4611 So. Ashland A ve. 

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Repu bite 8402 
1CAHONTAS bfine Run $7.50 
irreened) ................... tonas
JULKESNfiS $7.25
>nas ............. ................ 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

“Faun”
Design
Gražus

Vertė
. $2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų 

. . Z . TIKTAI Už
Jus galite pradėti taupyti tuos sidabn- 

nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy- 
ti pirmą 6 gabalų setą ir (tęsti kiek nori- V* •
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus- ■ 
dinanri kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima.
Norint gauti vieną setą, atneškite arba įįį ,
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu. q *
■šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme- &e as
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų. Su 6 Kuponais

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

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

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą 
j J j I Puikus 3-jų ir 2-jų I

I šmotų ROGERS 
■' Sidabro Setai 
Tiktai po 99^ už I 

kiekvieną setą Į_________
su 6 kuponais1 SutiMiuilf*, augrSpo— ■

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $j,.75 

su 6 kuponais

> Šios sidabro setų dėžės yra gražios ir su pamušalu, 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.

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ISITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vard^ ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant -jums sidabrinius aaiktus arba 
dėžę. • z

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
• '' -.i 'r ' .

NAUJIENOS ' f
1739 So. Halsted St., Cricago, 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- 
niai pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant jlėžę paš-’ 
Ui, reikia atsiųsti ekstra 35c.

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

Atsiųskit man ........... .................................... ............... .........................

Vardas ..................     -............................

Adresas

Miestas .................... ..................... -............. Valstija ............................

Kupono No. 43 į . Va^rio 8 d.
i I II < n'...,.-...................... . .....................................II..I II ui-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

FulMlavored

—perfect 
for cookingl

• Kraft American has a mellow, 
full-flavored richness that makes 
it perfect for sandvviches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Checsc to mėlt 
perfectly.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

CASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
is skyrius yra vedamas tikslu pa- 
elbėti musų skaitytojams susirasti, 
:ur .galima nusipirkti įvairių pap- 
astų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
r reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
kelbimų negalite susirasti ko ieš- 
ot, pašaukite Naujienas, Canal 8500 
r klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
ausite informacijų, jeigu tik jų bus 
alima gauti.

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija (rengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvvood šviesomis, 

’arbas garantuotas 
420 W. 63rd ST 

RNG 5RRR-BR40

• LIGONTNES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
IŠIMAMI

’ALAGUI PAGELBA 
LIGONINĖJE ....

’ALAGO PAGELBA 
NAMIE už 

’K^AMINAVIMAS
OFISE ............
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lavrnda.le

HOSPTTAI

Avenue
5727.

• RĘST A ITR A NT AT 

hiversal restauranf 
SRESNTŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 Weat 81st Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

TeL Vlctory M70 
»
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UŽ SIUNTINI IŠ CHICAGOS PAREIKALA
VO 190 LITI; NUSILEIDO IKI 30 LT.

Šiaulietė P. Yurevičiutė Praneša apie 
Savo Vargų Finalą

ĘN.GLEWQOI> — Sausio 28 
d., “Naujienose” tilpo laiškas 
nuo Šiauliuose, Lietuvoj e gy
venančios p-les Petronėlės 
Yureyjčiu.tčs. Laiške buvo mi
nima, apie siuntinį iš. Ameri
kos* kurį gavo nuo savo, sesu
tes. Ajiną Dovgin, gyvenančios 
Chįcagoje, ties 6408 South Sta
te. Street- P-lė Yurevičiutė ra
šė, Rad už tų siuntini Šiaulių 
miesto paštas • pareikalavo 
190 litų muito.

Gavusį patarimų tokios su
mos nemokėti p. Yurevičiutė 
parašė prašymų finansų mi
nisterijai Kaune, prašydama 
muitų sumažinti, kadangi at
siųsti rūbai nebuvo nauji, bet 
dėvėti. Dabar ji praneša, kad 
ministeris prašymų išpildė ir 
muitų sumažino nuo 190 litų 
iki 30 litų, ir paskaitė 10 litų 
už siuntinio persiuntimų iš 
Šiaulių į Kaunu ir atgal iš 
Kauno į Šiaulius. Taigi, viso 
išlaidų susidarė 40 litų Ir p. 
Yurevičiutė sutaupė 150 litų.

190 litų ir 30 litų. '

Tai visgi keistas Lietuvos 
valdžios patvarkymas. Šiaulių 
pašto muitinė uždeda muito 
190 litų, arba apie $35 ameri
kietiškais pinigais, o gavęs 
prašymų, finansų ministeris

muitų sumažina iki 30 litų! 
Pasirodo, kad Lietuvoje yra 
didelė betvarkė pašte. Nėra 
abejonės, kad- Lietuvos žmo
nės už siuntinius iš Amerikos 
yra sumokėją (bereikalingai 
desėtkus tu'kstaųčių.. litų, vien 
todėl, kad muitinas ar jų vir- 
šipinkai, nori, padaryti p.ęl.lių, 
Ne; visi žino apie prašymus.
Kaip pan. Yurevičiutė sau

sio 28 d., laiške sakė, nevisi 
Lietuvos žmonėm susipranta 
prašymus rašyti į Kaunu, ne
visi žino, kad tokius prašy
mus galipia rašyti, be to, fi
nansų ministeris nevisų pra
šymus išklauso. '

Senam Petrui teko girdėti 
nuo įvairių žmonių, kaęl cliį- 
cagiečiai yra dėkingi p-lęi Yų- 
revičiutei už laiškų ir 'už^'per- 
spėjimų apie, siuntinius. Did
žiumoje įvykių, Lietuvos žmo
nes, gavę siuntinius ir sumokė
ję didžiulius, muitus, nedrįsta 
apie tai. rašyti Amerikon bfc 
jodami Lietuvos, fašistinės vy
riausybės keršto ir persekio
jimų. Bet nereikia bijoti. Rei
kia rašyti teisybę ir aš tikiu, 
kad jeigu dalykas liečia vi
suomenę, tai “Naujienos’’ mie
lai sutiks tokias teisingas ži
nias. paskelbti.

— Senas Petras.
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JIEVA MALŽINSKIF^Ne 
po tėvaią Bulevicž

Persiskyrė su šiuo pasa.uliu 
sausio 31 d., 6:55 vai. vakaro, 
1938 m ..'sulaukus 70 n), afnž., 
gimus pibCĮįįcalriio kaime, Ma- 
riampples apskr.

Amerikoj išgyveno 50 m.
Palijo dideliame nuliūdime 

vyra Vincentą, 4 supus: Vin
centą ir jo moterį Bernice, ’Vic- 
tor£’,hi^’(Fhfot(hif Mamie ir jų 1 
dukterį Evelyn, Juozapą ir jo 

, moterį Mąrgaret, Harry ir jo 
k moterį Adele ir gimines.

Velionė gyveno po antrašu 
1229 So. 50th Ct., Cicero, III.

Kūnas pašarvotas randasi 
Petkaus koplyčioj, 1510 South 

‘ 49th Ct., Cicero,
Laidotuvės įvyks penktadie

nį, vasario 4 d. 10 vai. ryto, 
' Iš koplyčios bus nulydėta į 

Tautiškas kapines.
, Visi. a. a. Jievos Malžinsk’e- 
' nes gimines, draugai ir pažįs- 
* tami esat nuoširdžiai kviečia- 
r mj dalyvauti laidotuvėse ir su

teikti jai ųaskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Ik * - » *V X »'», « F/»

Nuliųcje liekame,
Vyras, sūnūs,' marčios ir 

•, giminės.
Laid. Direktorius Antanas Pet- 

.. kus.ŲEel. Cicero 2109.

JURGIS TVARONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 2 dieną, 1J vai. ryto, 
' 1938 metais, "siilaukęs 59 m. 

’ ani^., gimęs Grinkiškės pąrąp., 
Jiedžių kaime, Šiaulių apskr.

Gyveno 3139 S. Emėrald 
' ‘’ - -Amerikoj išgyveno 36 rp.

Paliko dideliame nubudime 
j brolį Pranciškų Tvaroną ir 

. daug pažystamų.
Priklausė (prie Royal Ordęr. 

of Moose • - Order.
Kūnas pašarvotas Ridiko 

koplypipj, 3354 S. Halsted St.
Laidotuvės įvykš vąsarįo, 5 

dieną, 1 vai. popiet. Iš kopi.' 
, bus nulydėtas į Tautiškas ka

pines. .
Vjsi a. a. Jurgio , Tyaron.o

■ giminės, draugai ir pažįstami 
' esat nuoširdžiai kviečiami dd-
• lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

jam paskutinį patarnavimą ir
• atsisveikinimą.

Nujiudę liekame,t
Brolis.

Laid.1 Direktorius P. J. Ridi-
• kas, BOULEVARD 4089. ’

(ii i , .... II.,<ĮĮJĮJ

CROCHETED RUG, ___ PATTERN 1678
No. 1678—Margais siuįajs mėgstąs kauras. Didis, 36x4į 

colių.
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1 . 
NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1678. (

1 1739 So. Halsted St., Chįcago, III. ,

IMięsUs ir valstija 
La m• av MM ' ■«—

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No. .................... 
. .
Varrlai ir nnvurdZ ' .________________________________________ _______________ ——
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DVYNUKAI SULAUKĖ 93 METŲ — Davįd Mad- 
dox ir brblis, .Joseph, iš Philo, Illinois, kurie šiandien, 
vasario 3, švenčia 93 metų sukaktuves.

,.<■ < .i    . , « M   ..................

“Golden Star” paro
dė, kad žvaigždė dar 
tebespindi /

Sutraukė visą Roselandą į.
Bankietą V

ROSELAND. — Kad Goldeų 
Star Kliubas yra įtakingas tar
pe Rosekrndo lįetuvių, tai tas 
dar sykjj pasitvirtino pereitam 
bankiete, .į kurį, susirinko be
veik vįsi Roselando lietuviai 
biznieriai.

Tai buvo Kliubo metinis pa
rengimas, į kurį įžanga buvot 
50 centų, už kurių buyo duo
dama gera vakarienė, taip kad, 
publika nebuvo išnaudojama.

Bankieto paįvairinimui bu’vo, 
pakviestas šakar-Makar cho
ras, kuris lai'kc vakarienes pa
dainavo kelias dainas-

Po vakarienės, kalbamas 
choras pradėjo antrų dalį sa
vo progrąmo, tai jau prie ba
ro. Mat, Šakar-Makar daini
ninkės beveik visos yra biz- 
nięręs, tad kaipgi nepaužfi toį 
kiame dideliame būryje savo 
biznio rėmėjų?

Antanas 
Roselando 
bankieto

Nakrašas, žynius 
biznierius, buvo 

rengimo komisijos 
narys, tad už bankieto pasise
kimų priklauso jam didelis 
kreditas.
. .v . . 5R’.ę/.ą, . . į

Šįemet bankietas buvo dides
nis negu pereitais, metais. Jau 
pernai buvo nusisjiupdiinų, 
kad svetaine permaža Golden 
Star Kliiibųi. šięmet irAvėplo
je pačioje salėje buvo rengia
mas bankietas ir buvo tiesiog 
nepakenčiamas susigrūdinias: 
Tokioje svetainėje negalimą

A^TANĄ^ TVRRJŲNAS
P^ęisįęyrę , sų„ šįų.o,^ pa.sąųjįų., 

Sausio 31 d., 9:30 vai. vakare, 
1938. m,, sulaukęs 42 metų am- 

j žįaus, gimęs Raseinių apskr., 
Skaudvilės par., Jakštų kaime.

Paliko dideliame huliudįme 
moterį Pauliną, po tėvais Gur 
džįunąitę, 2 sūnus Antaną ir 
Alfonsą, brolį Juozapą, seserį 
Petronėlę Račius, sesers duk
terį Helen Lukas, sesers sūnų \ 
Prapciškų Račią, dėdę ir tet.^. 
Jokūbą ir Zofiją Loveįkįus ir 
gimines, o Lietuvoj 2 brolius 
ir 2 seseris ir gimines.

Priklausė prie Šimano Dau
kanto Dr-jęs,

Kūnas pašarvotas J)43 West, 
34th St. Laidotuvės įvyks Su- 
bątoj, Vasario 5 d„ 1 ;30 , vąl. 
po pietų. Iš namų bus nulydė- 

‘. tag' i Tautiškas kapines.
Visi a. a. Antaho Tyerjono 

giminės, draugai ir pažįstami, 
' esat nuoširdžiai kviečiami dą-. 

’’ lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
japĮ. paskutinį patarnavimų h 

: atsisveikinimą. ■
Nuliūdę liekąme, / 

Moteris, Simai, Brolis, Sesuę 
ir .kįtos gimines,

1 Laid. Direktorius S. P, Mar 
žeika, Tel. YARDS. 1138.

į

I nVFIKISL U V LIIVIU Visas Pasaulio
Dalis,

; . KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabąms.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Urbą Flower Slioupę
Gėlės Mylintiems—-Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms— 

Papupšimams
4180 Archer Avenpe

Phone LAl'AYETTE 5800

................................ .  ...............  „„ , -m
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publikos užganėdinti ir daug 
nuostolių biznyje susidaro.

Argi jau Kliubas savo meti
niam parengimui negalėtų pa
rinkti tinkamesnės svetainės, 
kur tinkamiiįjįi svečius galėtų 
priimti? » A .

,1 —Kliubietis-

Aukštai Gerb. • Pone
Redaktoriau: z

• Pastebėjęs šios dienos “Nau
jienose” pareiškimų apie ma
no laiškų anglų spaudai, lai
kau sau pareiga pareikšti 
Taųistai, jog tas laiškas buvo 
ne tam, kad sužymėt kokie bus 
Čikagoje Lietuvos Nepriklau
somybės parengimai, bet tam, 
kad priminti1 laikraščiams Lie
tuvos Nepriklausomybės ’20 
metų sukaktį ir paakstinti 
juos- sukakties proga Lietuvos 
Respublikos, apžvalgų padaryti, 
šita buvo pagripdinė ir veda- 

w 5 , ‘ . . *•- 1 r - | •

moji mintis. ,
Turint aukščiau pasakytų 

gaivoje, buvo pasiūlyta spau
dai kooperacija ir pareikštas 
noras, su jos atstovais asme
niškai sueiti - ir Lietuvos bei 
lietuvių reikalais išsikalbėti. 
Du parengimai buvo pažymė
ti tik tam, kad atkreipti spau
dos. dėmesį, jog tik vienų die
nų yra rengiami du dideli pa
rengimai dviejose didelėse pa
talpose. Jokio, šališkumo min
tyje nebuvo ir aš jo neturiu.

Labai gaila, kad mano visai 
nekaltas laiškas, Tamstoms 

netiksliai interpretuotas, 
tikra pagarba,

P. paužvąrdisf 
Lietuvos Konsulas., . ■ \ * < 1

• CLASSIFIED ADS
Miscellaneous

Įvairus
Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfl

Mes dengiame ir pataisome vifck'os 
rųŠies stogus, taipgi dirbame blėties 
larbus.' Lengvos išlygoą, jei pagei
daujama.
t BRIDGEPORT ROOFING CO. 

3216 So. Halsted Street

FŪRNISHED ROOMŠ

RENDON FURNIŠIUOTAS. mo
derniškas kambarys. Paranki vieta 
—netoli miesto. 1900 So. Union 
Ayenue.

Eurniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

For Rent
RENDON 3 KAMBARIŲ FLA- 

TAS. 726 West 21st St., iš užpakalio

RENDON 2 KAMBARIAI ^el 
2 vaikinų arba dėl ženotos poros.

4058 So. Campbell Avenue.

Personai
Akmenų Ieško

,hųvo 
Su

Laiškas Redakcijai

PAIEšKAU MERGINOS ar naš
les laisvos mintięs, bet ne gyva
našlės, 30 metų iki 40 Aš esi! 42 
metų, darbą turiu pastovų, uždirbu 
neblogai. Tujiu. ir pinigų, taigi nu
sibodo, vjenajn gyventi, noriu drau
gę gauti, Prašau prisiųsti laišką ir 
paveikslą. Tolesniai susieisime asa- 
biškai. 1739 So. Halsted St., Box 
783. '

Help Wanted- Female
---------- BaiSiSffi’ŠMJfeĮįH__ ;___
MERGINA; bendras namų dar

bas; nėra virimo; prižiūrėti kūdikį. 
Lansky, 4112 West 16th Street.

PABĖGĖLĖS — Shirlcfy 
Mink, 15 . metų, ir šostid' 
Jean, 9 metų, iš. Lancfister 
\Vis., kurios pasiėmusi os 
$11.00 pabėgo iš namų. Por 
licija jas užtiko Union sto
tyje Ghicagojc 'ir gruzino 
tėvams. Mergaitės norėjo 
pamatyti pasaulį, bet polici
jai aiškina^ kad /vyko pas 
teth Aurortflč', III.

Jonais Jarus 
neką n di datuoja.

' Cleveland, Ohio.
Vasario m. 1 d„

1938 m. 
Gerbiamas Redaktoriau:

Prašau pranešti “Naujieno
se,” kad aš ištraukiu savo kan
didatūrų į SLA Iždo Globėjus. 
Rinkimuose aš remsiu panelę 
Mikųžiųtę ir Marcinkevičių- 
Martin.

Su pagarba,
—Jonas Jarus*

REIKALINGA VE1TERKŲ dėl 
Restorano, patyrusios — su refe- 
rensii — č

tos. 1834 West, Pershing Road. 
Pętronelė Lucas, Lafayette 1204.

galima gyventi ant vie-

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas; būti; $7.00; 2039 North Al- 
bany; Albany'8721.---- l--- ----:-- -------- -

REIKIA PATYRUSIOS MOTERS 
maišytiems skudurams skirstyti.

LEV PAPER and METAL ČO. 
1840 West North Avenue.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Tai Buvo “Burgle-
, , i riš’’, Nepaprastas 

E Lietuvos Jaunimo Kaukiantis
'"rly.'TL

r;.;.',*

Kuliiftros Ratelio
Veikimų >' - Gerokai ir baimes įvarė.

T0WN OF LAKE — Užda
riusi alinę, Joscphine Kriščiu- 
niėnė, 4501 South Ashland 
ayenue, nuėjo į antro aukšto 

daigiausia iš "!icgam«* Sulhl-
' 'sciunas, jos vyras, išėjo j Czes-

nos (pir,tj nusimaudyti.
Beveik užmigusi, p. IG’iščįu-

Lietuvos Jmmimo Kultūros 
Ratelis sausio 30'-dienų Buvo 
surengęs šp'k-ius. šokome gana 
smagiai. Jaunimo susirenka 
lai) a į gražaus,
Lietuvos atvažiavusio. Atšilau- 
ko ir čia augusio.

Šokiai tęsėsi nuo 2 po pietų hienė staigiai išgirdo didelį 
iki.6 YaEMikafeo.. šokiųmjo bildesį pirmame aukšte. Kas
į Chicagos Lietuvių.. Draugijos tai. įpiiol.ė per, langų, į alinės 
rengiamų bavarų, Irurįamę, vidų. Manydama, kad tai va- 
kąip matytį, kai kurie, ir ganų gys — “burgleriai”, ji šokokaip matytį, kai kurie, ir ganų gys
gerai laikų ‘praleido, lošdami pi;ie telefono šauktis policijos 
“l^įiigo” ir; kitkų., ’ ' pagelbės, šaukė ir vyrų sku-

Girdęt L,- .1. K: R. žada; su-, į
dinti tai komediją.1 <oUclja pubuvo nelaukiant,
aksime. ' / Išsitraukę revolverius, pplicis-

^-Kįajunė* tai artinosi priė, alinės ir šau-

PRANCIŠKA,. JANKUS-'; ’
PO TĖVAIS, BANAITIKSį

Persiskyrė su šiuo pasauliu VASARIO 2 dieną, 1:30 vai. ryto, 
1938 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Raseinių apskrity, Jur
barko pąrap. ir kaime. . .

/Paliko dideliame nubudime 3 dukteris, Juliją Pūkelis, zeptą 
Į- Jurgį, Berthą Armalis, žentą Antaną,, Anną. Kąnapacjps, žentą 

Stanislovą, 2 sūnūs — Joną, marčią Marijoną, Juozapą, marčią, 
Frances, augintinį Dominiką Grečius, 12 anūkų, seserį ir švogerį 
Petronėlę ir Mykolą Bogužus ir jų šeimyną, ir daug kitų gimi- 

; nių. ‘ •
Kulias pašarvotas randasi 7334 So,. Lowe, Ayenue. Tel. Rad- 

cliffe 2244,
Laidotuves įvyks SŲBATOJ, VASARIO 5 dieną, 8:00 vai. ryto 

iš. namų i šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės, sielą, o iš» ten btųs nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. PRANCIŠKOS STANKUS giminės, draugai ir pa- 
h žįstąųii ėsąt nuoširdžiai kviečiami dalyyąuti laidotuvėse ir su- 
! teikįi jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę b(L‘kaipe, . -'
Dukterys, Simai, žentai, Marčios ir kitos giminės.

’ ■ ■ • 4 f);

Laidotuvių Direktorius S. j P, Mažeika, Tel, Y^RDS 1138.

RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir* sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile Ifcrio biznio įskai
tant svarstykles, registenus ir. įce 
baksius. Cash arba ant išmoješ^imo. 
Pamatykite mus pinų negw parkri
tę kitur.

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

CALumet 5269.
-............—, , -  I I I I—TVI i

PARDAVIMUI elektrinis refrige- 
ratorius, skalbiamoji mašina, va- 
cuum valyklis — ar mainys į aųtjo- 
mobilį. 7127 So. Talman.

Business Chanceą,
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI KEPYKLA ir, 2 
aukštų plytinis budinkas — kgmpas, 
tinkąs urmo prekybąi. Biznis iš
dirbtas per 25 metus, lietuvių apy- 
lihkėj. Lafayette 6076.

PARSIDUODA pilnąi įrengta gro- 
sęrnė, 2 trokai ir namas — Mar- 
ųūette Parke

7126 So. Rockwell Street.

Real Ęstate For SaJĮe, 
Namaį-žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

840 W. 33rd St., Tel. YARds 2790 
arba

708 W- 18ih. St. Tel. Haymarkejį 5636

' priežastis liga.

PATIKIMAS AMBITIŠKAS vy
ras dęl. pęanut vending mašinų rou- 
te, pilnas ar dalinas laikas, nuosta
bi proga — $175.00 reikalaujama.

' ‘ Box 784.

REIKALINGAS DARBI NIN^ĄS 
(laborer). Atsišaukite greitai.

4108 Archer Avė., Klauskįtę
F. S. Lukąs and Co,

B.ONDHOLDERIŲ AUKA
2 aukštų plytinis budinkas. į pie

tus nuo 47-tos gat. r/z bloko į vaka
rus nuo Goldblątt’s krautuvės 47-os 
ir Ashland. 2 Šiukštai, 4 flatai, 5 
karų plytinis garažas; pilnas beis- 
mentas, garu šildomas; 50 pėdų 
frontage; žemęs verte $12,500, ne
galėtum gauti kito tokio už mažiau 
negu $40,000. Skubėk! Pirk nuosavy
bę už $19,500 pilna kaina.

NORMAN GEYER and CO., Ine. 
4801 South Ashland Avenue, 

Boulevard 7700. 
r*-——— 

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliayi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjas.
. Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET
Tel. BOULEVARD 0250.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
'. ’ ' IKI
7:30 VAL. VAK.

‘ Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
. T popiet,, ir nuo, 4. iki. 7:30 

vai. vakaro.
Tel. C ANA L 8500

k ė neprašytiems svečiams pa
siduoti. Niekas. neatsiliepė, bei 
viduj visgi kas Jai bildėjo.

Supratę, kad. “vagis” yrą 
lavatorijoje, polięįstąi atsar
giai pravėrė, durisu- Laukąn

Financial
Finansai-Paskolos

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS Į LITHUANIAN. BUILDING 
LOAN AND SAV1NGS ASSOCIA- 
rjON (buvusią Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ- ANT, leng
vų IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SO. HALSTED STREET

TURIME ^10,000.00 aut raiš
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaųs lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spulkų, 1739 So. Halsted 
Street.

“burgleris”, bet Kriščiūnų; kai
mynų “polįęe elog” vęįsįe.s šuo.. 
Policija, norėjo, šunį nušauti,, 
bet pasunkiąs kgįmynas. jį ra
miai išsivedė su savim.

šuniui įvykis gal buvo ge
ras šposas, bet, .1. Križčiunier

onei įvarė npinažai 
policijai, sul,ęi'k.ė tik n^įvyli- 
mų, ka<į nųovadon grįžp. tųš: 
čiomis rankomis.

. —gentis. Petras,

Sumokėjų 40 Milionų 
Bedarbiui Mokesčiais

Illinois valstijos darbo, depar*. 
tamentag. paskelbę, kad. 22;000 
valstijos.; (ląrbdaviai sumokėjo 
departamentui. 40 miUoftų, dųį»y 
rių bedarbės mokesčiais.. 10% 
darbdavįų dar neatsiskaitė. 1 ■• -
ŠEP1INJNK£MS

Mėsos Taryba mums praųęr 
ša, kad šių. savaitę pigiųu nų^ 
sipirkti bįle kurių mėsų. Kai
nos dabar labai nu.pi8,nt«s. 
Pasinaudoki t šia proga ir iš- 
sikepkit gerų “pot roasl” su 
daržovėm arba, sultingų, “rib 
roast” su keptom bulvėm.

Kainos Numažintos
MINE, RUN ..
B1G LUMP,...

■ EGG ...........
NŲT ...........

; SCREĘNJNGĘ
PIRKIT DABĄRB 

ŠAUKITE DIENĄ A^ NAKTĮ-. 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975 ‘

$5.75 
$6.0p, 
$6.00

i D A B; A R.

PELNINGIAU

PAGARSINKI!
SAy.O BARGENŲS.

VISI SKAITO^..

CANAL 8500

hiŽL **** **u<>
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DALYVAUS “NAUJIENŲ” KONCERTE 
PASIŽYMĖJĘS VIOLISTAS

ADOMAS MICEVIČIUS 
(Violistas) x 

Naujienų Koncerto Solistas

Mokėsi jis smuiko iki trečio 
meto aukštesnės mokyklos ir 
buvo šios mokyklos, Lindbloorii 
High School, orkestro narys. -

“Ir kodėl po tiek metų lavi
nimosi ir gero progreso, kurį 
padarei smuiko studijose, per
ėjai studijuoti violą”, pakliau- 
siau jaunojo Adomo. “Būdamas 
mokyklos orkestre, aš pastebė
jau trukumą violistų, ir nors 
riola tada buvo instrumentas* 
apie kurį žinojau. ląbai mažai, 
;ačiau ji intrigavo mane, ypa-

6 mėnesiai už

- * •

Ketvirtadienis, vas. 3, 1938
*■*

PASLYDĘS GATVĖJE PAVIRTO IR UŽSI-I Moterys, Įsigykit
MUŠĖ JURGIS TORONIS

Nelaimė Įvyko priešais Biidriko Auksinių 
Daiktų Krautuvę

Gražų Sidabrinį 
Setą

, iir dirbo ne

Vakar, 1-

Jau jeigu kuris nors iš mu
sų jaunuolių muzikų paspėjo 
sutalpinti • įdomiausią eilę Įvy
kių savo besitveriančloj karje
roj, tai j.uo yra Adomas Mice
vičius. Sena patarlė rodos sa
ko, kad nkaip medis palinkęs, 
taip šakutės ir auga”, ir ji gra
žiausiai tinka šiuo atveju.

Reikia tik pažvelgti į lietu
vių dailės darbuotojus. Chicago- 
je prieš 20 metų. Pavartykime 
Birutės istorijos lapus, pažiū
rėkime j jos paveikslus. Ne vie-l 
noj iš tų grupių rasime Adomo 
tėvus, Adomą ' ir Heleną Mice- 
vičius. Ypačiai p. Micevičius per 
eilę metų ne tik dainavo, bet 
ir vaidino Birutės spektakliuo
se. Reiškia, jaunasis Adomas 
ne vien kad paveldėjo meilę 
gražesniems dalykams gyveni
me, bet turėjo savo tėvų nuo
latinį supratimą ir Įvertinimą 
jo pastangų siekime tobulumo 
savo profesijoj.

Adomas pradėjo mokytis 
smuiko būdamas vos penkių 
metų amžiaus. Jo pirmasis^ Rū
kytojas buvo musų kompozito
rius Petras Sarpalius, pas ku
rį jis mokėsi per trejus metus. 
Būdamas tiktai pradinėj moky
kloj, Adomas jau griežė orkes
tre.

Įstojęs , Į aukštesnę mokyk
lą, Adomas pradėjo studijuoti 
p. Antano Pociaus vedamoj 
Beethoven konservatorijoj. Jo 
mokytoja buvo p. Lulu Raben.

rėjau lekcijų su tokiomis gar
senybėmis kaip Milstein ir.Sai- 
denberg). Harmoniją ir. kontra
punktą mokinausi su • j . Dr. 
Noelte, Northwostern Universi
tete. Aš tikiu į nuodugnų ir 
rimtą studijavimą ir visišką at
sidavimą darbui siekime savo 
idealo — nėra jokio kito kelio 
norint atsiekti tobulumo”, —■ 
pasakė man p. Micevičius. Ir 
pas jį tas yra vykdoma, ne vien 
tik kalbama.

Užbaigimui musų trumpo pa
sisvečiavimo, p. MiceVičiūs pri- 
dure„ kad, jis naudojasi kiek- 
viena proga, kad galėtų gauti 
patyrimo muz
vien Chicagojel Buvo kokį lai

bai jos tono kokybė. Atrodė ką nariu Gary (Ind;) Philhar- 
<as nors tokio gilaus-paslap- monijos orkestro, ir Joliet Sim- 
:įngo. Nuėjęs pas savo moky-1 fonijos Orkestro. Jis taipgi du' 
;oją, p. Raben, kuri davė man 
pirmą lekciją, nutariau nuodug
niai studijuoti violą ir džiaiū 
giuOs tai padaręs”, — atsakę 
man Adomas'.

Ir taip prasidėjo šio' jauno 
lietuvio karjera kaip violisto. 
Atsižymėjimų jis turi daug. Jis 
griežė pirmą violą Cliicagos 
Aukštųjų Mokyklų Orkestre. 
Laimėjo antrą vietą vadinama
me “City Contest”.
nas faktas yra tas, kad dabar 
p. Micevičiaus mokinys laimė
jo. tame pačiame konteste net 
per du metus, vėliau laimėda
mas ir nacijonaliam konteste.

Baigęs “high šchool”, Ado- 
’mas buvo priimtas į Civic Or- 
Ikestrą, kuriame pirmą Inetą bu
vo pirmas po principalio vio
listo. šį Civic Orkestrą globo
ja Chicagos Simfonijos Orkes
tras. Jo muzikalis direktorius 
yra Dr. Frederick Stock, o 
Hans Lange vedėjas. P-as Mi
cevičius buvo narys šio orkes
tro per trejus metus, paskuti
nį metą užimdamas violų sek

lei joj pirmą vietą. Bedirbdamas 
šiame orkestre, pradėjo studi
juoti su tokiu autoritetu ’ kaip 
p. Clarence Evans, kuris yra 
pirmas violistas prie Chicagos 
Simfonijos Orkestro bei asis
tentas vedėjas ir mokytojas vio
lų sekcijos Civic Orkestre. P-as 
Evans taipgi per kelis metus 
buzo vedėjas “Business Men’s” 
Simfonijos Orkestro.

“Kamerinę muziką studijavau 
su Mischakoff, buvusiu Chica
gos Simfonijos koncertmeiste
riu, 
prie National Broadcasting Sim- certe. 
fonijos, Weicher, Evans ir tu-

ajMi

: | A.CM1G-NAJ.JJ1KMV l'otoj "
' Mr^ Labao /A-

Prieš teisėją Finnegan 
Circuit teisme: atvedė 34 
metų amž 
no, nuo 26.r

BRIDGEPORT.
mą valandą po pietų eidamas 
šaligatviu paslydo, pargriuvo ir 
Tnirtinai susižeidė 48 metų am
žiaus (lietuvis, Jurgis Toronis.

Nelaimė įvyko priešais J. F. 
Budrįko auksinių daiktų krau
tuvę, kuyi raudasi Į ties numei- 
riu 3343 South Halsted Street.

Nelaimingasai, matomai, per- 
siskėlė galvą ir panešė viduj i- 

\ , nes žaizdas, nes iš. žaizdų gal
voje ir burnos pasiuvo krau

Prie Toronio tuojau pašauk
tas Dr* V. A. Šimkus rado jį 
nebegyvą. Kūnas buvo padėtas 
J, Ridiko: koplyčioje, ties ,3354 
So. Halsted Street.

Valionis Toronis gyveno su 
broliu Wanu ties. 3139. Emerald 
avenue. Buvo nevedęs. Vaąaros 
metu dirbdavo ūkyje Menta^ 
Michigah valstijoje, pas vieną 
Mrs. A. Todd, o žiemai atvyk
davo Chicagbh.

metus griežė Su Chicagbs Ci
vic Stygų Kvartetu. Dabartinių 
laiku jis užima pirmą vietą vio
lų sekcijoj Illinois .'Simfonijos 
Orkestre, kuris duoda 'koncer
tus kas sekmadienį popiet, 
Great Northern Teatre.
PIRMĄ KARTĄ 
VIOLOS SOLISTAS ? 
■LIETUVIŲ KONCERTE

Su malonumu tenka pažymė
ti, kad p. Micevičiaus dalyva
vimas Naujienų koncerte vasa
rio* 13 d. bus pirmas Išartas, 
kad viola bus griežiama kaipo 
solo instrumentas Lietimų kon
certe Chicagoje. '

Adomas pasirinko ■ Bruck’o 
“Romance”, kuri yra viena po
puliariausių violos sj)lo šian
dien naudojamų'. Gal kaikurie 
lietuviai girdėjo šį kurinį, kada 
p. Evans pildė jį vienam Chi
cagos. Simfonijos Orkestre kon
certe Grant Park’e praeitą va* 
sąrą?

Duete su ponia Raben-Mice- 
ivičiene, smuikininke, juodu pil
dys “Passacaglia” (Halver- 
sen’o). šis kūrinys - yra šokis, 
— truputį bombastiškas cha
rakteryje, ir yra variacijų for
moje. 1 ' ; lt*' ;

Antras duetas bus Bach’o
“Fugue”. šis įdomus kūrinys, . ., 4... . ,,.a ...
yra formoje imitavimo — tai njius ^Chicagos advokatus Sun
yra meliodijos pildomos pirma John Henry Sę^ądlund ą, 
vieno instrumento, vėliau ant- chieagiečib Rošs , pagrc^ik^ ir 
ro ' . , ‘ . - . j jo mirties kaltįnįjįką?

į vokatai yra Floydz Thompson,
Nėra abejonės, kad .daugumas buvęs. Illinois auksČidu'sio tei- 

muzikos mylėtojų laukia' pro- siho teisėjas ir FredČric Būrn 
jis dabar užima tą vietą gos išgirsti p. Micevičių kon- hainj šiandien5 teisėjais . Bar- 

nes galutinai paskirs dieną; 
bylos svarstynuii. * •

jas. Mirė beveik vietoje. VBA

Pažymėti-

Jcįšcph Lab- 
ĮMfoniac avė: 

klausė jo 
teisėjas. : -

' -'įįi ./■

—Gal trųputįę atsakė La- 
bno ir pavirto Išstovėjusių 
antstolių rankas. Už dviejų 
valandų atsipeijifejb. Ansto- 
Įiaį jo kišėniuoąe rado tuš
čią puskvortę. ' š

Paklaustas kodėl taip iįu- 
^sugėrėA Labno atsake, kadę 
iiiorėjo 'jsidrąšiiiti susitiki
mui su persiskyrusią žiny
ną, kuri jį kaltiim alimoni- 
jos nemokejimu. ..

Teisėjas Labno nubaudė 
šešiems mėnesiams kalėjB 
mo už atsilikimą su ali- 
nionija ir tokį pasidrąsini; 
mą, kad teisman vos galėjo 
atėjęs ant kojų paStbvčti.

Paskyrę Du .Žymius 
Advokatus Ross’o 
Pagrobikui 

’ ' . '"a ' . ' ■

Federalio teisino teisėjas 
Barnes vakar paskyrė du žy-

Pavogė Automobilį 
Ir Įvažiavo Tiesiai 
[Nuovadą
O laid. direktorius S, P. Mažei

ka turės mokėti sąskaitą

Nakties

lių. žinoma, tokios kliūtys au
tomobiliui buvo1 labai nesveikos.

Bet įsivaizduok tokį Įvykių 
supuoliihą! Stulpas kur-gi Gra
dy sustąbdė? Prie pat Bridge- 
porto policijos nuovados durųI 
Pamatę kokius didelius vergus. 
Grady pergyveno, policistai jį 
nuo tų vargų išgelbėjo ir užda
rė už‘grotų, o automobilio liku
čius grąžino savininkui p. Ma- 

’žeikai, 3319 S. Lituanica avė. 
Tai buvo 1936 metų B niek ma
šina.- • •

. • t * * - A •*

Ir p. Mažeika simpatizuotų 
su Grady nelaimėmis, bet jis 
to negali padarytį, nes pats tu
rės sumokėki automobiko re
monto sąskaitas. —VBA.

Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 ašihenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakute, sriu
bai . šaukštas, videlČius, salo
toms šakutė ir dų maži šauk
štukai, viėhūs kavai, o kitas 
dezertui valgyti. Šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus, 
tškirpkit kupohds iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa,'Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskįt j Naujienas. Išlengvo 
per keletą savaičių susirinksit 
gražų setą. Ifie. setai yra Ro- 
gers sidabro ir garantuoti vi
sam amžiui, kitur už. taip pi
gią kainą niekur negausi^ Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šibs progos.

BRIDGEPORT. . 
laiku, porą valandų po vidur
iu kčio, 26 metų negras Grady, 
tarnaująs 35th Street garaže, 
pasivogė laidotuvių direktoriaus 
S. P. Mažeikos automobilį.

Pasitrankęs po miestą, ir, 
kaip atrodo,, nusigėręs, Grady 
sumanė važiuoti atgc.l į gara
žą ir automobilį sugrąžinti į 
vietą. Bet grįžtant Grady su
sidūrė su keblumais. Automo
bilis,^ rodėsi, gerai važiuoja, 
bet gatvė, lyg šposus iš jo 
kratydama, vingiavosi kaip šil
ty s,' o telefonų ir gatviakarių 
stulpai stačiai ■ lyste l’ndo po 
automobilio ratais.

drady " desperatišku bandė 
visus tuos stulpus ir kliūtis ap
lenkti, bet nepasisekė. Prie: 
Wallace ir 3b-tos gatvės po 
automobiliu ėmė ir palindo ša- 
ligat’Vęje stovej tišb didžiulė dė
žė, kurioje gatviakdrių bendro
vė laiko druską tirpinimui le
do kryžkelėse-. Pašinydsiuši po; 
ratais; dėžė nenorėjo atšipalai- 
doti. Kartu su automobiliu nu
sirito1 beveik' visą bloką iki? 
Lowe avenue’ ;
’ Lyg Grady dar nebūtų g*ą-; 
netikai privargęs!. Ten ėmė ir, 
po automobJĮįo takų prsima’Šėf .čių stogu ar -^ob^ yra biaiires- 
telefono .stulpas 1ir pastojo ke- bis.’ Faktas, kad kai- kurie Die-

■ A • ? ;•- ’ /’' • ■ •
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vo Namai gyvena iš ‘gembli- 
nimo’ yra šlykštus.

“Kaip liūdna, kad dvasiški- 
ja daro pinigą Dievo naudai 
tokiais peiktinais budais.’’/

Pas lietuvius beveik visi ku
nigai daro pinigą “lokiais pei
ktinais budais,” bet vargu 
Dievo naudai...

Smerkia Loterijas, 
Pinigą Lošimus 
Bažnyčioms

Vasario 13
. _ ‘ i .

“Dievo Namus Reikia 
.'Išvalyti'1

Vakar Chicagoje vyko sesi
ja episkopatu bažnyčios Chi- 
cago^ diecezijos 'konvencijos- 
Sesijai bvuo išduotas raportas, 
kuriame griežtai smerkiama 
pinigų lošihių; ir įvairių 
rijų rengimą^ bažnyčių* 
dai. . . ..

• Archdiakonas F. D. 
kalbėdamas' kbnvehcitai 
reiškė, kad ‘‘ ' •
“‘Gemblinimas’ lėgal 

zuotoše vietose yra smerkti 
naš.

lote
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